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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

MATERIAŁ Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem 
szklanym (PA66GF15%)

Temperatura pracy -20 °C do +120 °C

Klasa palności
Materiał zgodny z UL94 V0 przy grubości 
1,5 mm, Test rozżarzonego drutu (GWT) 
960°C

SpotClip-I to unikatowy produkt opracowany do montażu punktowych 
lamp halogenowych w panelach konstrukcyjnych i dźwiękochłonnych. 

Innowacyjny kołpak dystansowy wyposażony w cztery sprężynujące 
ramiona może być stosowany zarówno w panelach z płyt gipsowo-
kartonowych, jak i w płytach drewnopochodnych.

Kołpak SpotClip-I jest wykonany z niepalnego poliamidu wzmacnianego 
włóknem szklanym. Ma bardzo dobre własności temperaturowe 
i mechaniczne, i może być zamontowany po zakończeniu robót 
budowlanych. Dzięki temu może być instalowany zarówno w nowych, 
jak i starych budynkach. Kołpak SpotClip-I jest przystosowany do 
mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm. 

Kołpak SpotClip-I zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości 
pomiędzy źródłem światła a folią izolacyjną i izolacją termiczną dachu. 

Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania lub 
akumulacji ciepła. Prawdopodobnie ma także pozytywny wpływ na 
długość okresu eksploatacji oświetlenia.

Film instruktażowy: SpotClip

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I: Czteroramienny kołpak osłonowy.

SpotClip-I

SpotClip-I

H

FH

H2

SpotClip-I montuje się w suchych konstrukcjach beztynkowych z wełną izolacyjną.

TYP
Średnica otworu
mocującego min.

Min. Ø otworu
mocującego (FH)

Wysokość
(H)

Wysokość
(H2) Kolor

Ilość w 
opak. Nr art.

SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 Czarny (BK) 10 szt. 148-00076

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.
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Instalacja elektryczna
Akcesoria montażowe

Właściwości
• Zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem 

światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
• Możliwość montażu w nowych i starych budynkach nawet po 

zakończeniu robót 
• Dodatkowe pazurki na końcach ramion zabezpieczają  

SpotClip przed przesuwaniem
• Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm 
• Maksymalna wysokość oprawy 70 mm
• Inteligentne prowadzenie przewodów dzięki uchwytowi  

w górnej części kołpaka 
• Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji w skutek przegrzania  

i kumulacji ciepła 
• Pozostaje sztywny nawet w wyższej temperaturze
• Szybszy i prostszy montaż źródła światła
• Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100

Kołpak osłonowy do opraw downlight dla 
budownictwa mieszkalnego
SpotClip-I

1.  Zamontuj przewody zasilajace  
w uchwycie, ściśnij wszystkie cztery 
ramiona do środka i włóż do 
otworu w płycie.

2.  Zamocuj ostrożnie wszystkie 4 
ramiona w wybranym miejscu.

Dodatkowe pazurki zabezpieczają 
przed przekrzywieniem się lub 
przekręceniem podczas montażu.

3.  Dociśnij pazurki do płyty gipsowej, 
żeby zapobiec przesuwaniu się 
kołpaka.

Stopki umieszczone na końcach 
ramion zapewniają, że kołpak stabilnie 
stoi na płycie gipsowo-kartonowej.

4. Zamontuj oprawę.

SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do 
wysokości 70 mm i 95 mm.


