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Elinstallation
SpotClip

MATERIAL Polyamid 6.6 glasfiberförstärkt 
(PA66GF15%)

Temp. område -20 °C till +120 °C

Brännbarhetsklass
UL94 V0 material beräknad vid 1,5 mm 
tjocklek, Glödtrådstest 960 °C

SpotClip-I är en unik produkt som har utvecklats för att montera 
LED-downlights i undertak eller i akustikskivor. SpotClip är gjord 
i glasfiberarmerad polyamid och erbjuder ett flertal fördelar samt 
kan även installeras i efterhand. Det ger en mängd möjligheter för 
applikationer i både gamla och nya byggnader.

Den kan användas i hål mellan 62 till 90 mm i diameter. SpotClip-I ger 
ett säkert avstånd mellan spotlighten och ångspärr samt isolering. Det 
minskar risken för skador pga överhettning. Det innebär också en ökad 
livslängd för spotlighten.

Applikationsfilm: SpotClip

Monteringstillbehör LED-spotlights
SpotClip-I

SpotClip-I
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SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 Svart (BK) 10 st 148-00076

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. 
Minimum orderkvantitiet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

SpotClip-I ger säkerhet vid belysningsinstallationer.

De 4 benen ger stabilitet och ett säkert grepp.
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Elinstallation
SpotClip

Egenskaper och fördelar
• Montera LED-downlights i torra utrymmen
• Innovativ, takdistans med 4 ben
• Passar för både träpanel och gipsskivor
• Icke brännbar, glasfiberarmerad polyamid
• Kan installeras i efterhand i en befintlig konstruktion
• Användbara i både nya och gamla byggnader
• Passar i hål mellan 62 och 90 mm i diameter
• Max höjd på downlighten 70 mm
• Bildar ett utrymme mellan downlighten, plastfolien och isoleringen
• Minskar risken för överhettning och ger en ökad livslängd till LED's
• Testad enligt EN 60598-1, EN 60598-2-2 och NF C 15100

Monteringstillbehör LED-spotlights
SpotClip-I

Hullingar motverkar att SpotClip 
snurrar eller faller under monteringen.

Vingar säkerställer att SpotClip står 
säker mot underlagsskivan.

1.  Använd det medlevererade 
verktyget för att installera SpotClip i 
hålet på enklast möjliga sätt.

2.  Tryck in piggarna i gipsskivan för 
att förhindra vridning och ta bort 
verktyget.

3.  Börja installationen av downlighten 
på ett säkert sätt.

En kabelhållare håller kabeln på plats.


