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KATALOG LED PROFILŮ

Specializujeme se na využití LED technologie v osvětlovací technice.
Dodáváme LED diody, LED světelnou výzbroj a další LED komponenty pro
výrobu svítidel a realizaci osvětlovacích řešení.
Jsme výhradně českou firmou s dlouholetou tradicí.
Na trhu s elektronickými komponenty se pohybujeme od roku 1997.
Spolupracujeme s předními světovými výrobci LED diod a LED příslušenství.
Disponujeme vlastním vývojem a vlastní výrobou.
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LED profily
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TOPMET profily - rozdělení / TOPMET profile - categories
PŘISAZENÉ / SURFACE
LED profily s širokým a univerzálním použitím. Instalují se na rovný povrch,
nejčastěji pomocí pevných držáků z hliníku nebo pružných držáků z ocelového
plechu, případně se k podkladu připevňují pomocí vrutů nebo lepením
průmyslovou oboustrannou lepicí páskou.
Upozorňujeme na následující profily: SLIM8, SMART10, BEGTON12, WIDE24:
„slick” konstrukce - snadná montáž difuzoru naklapnutím.
SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: skryté montážní prvky.

SLIM8
A/Z

SMART10
A/Z

SURFACE10
BC/UX

BEGTON12
J/S

LED profiles with the most universal applications. Installation on a flat surface
with the use of aluminium holders most commonly or steel flexible mounting
plates but also with the use of screws, or assembly tapes.
It is worth to note the following profiles: SLIM8, SMART10, BEGTON12, WIDE24:
Slick socket - easy cover assembly.
SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: hidden mounting.

UNI12
BCD/U

SURFACE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

WIDE24
G/W

ZAPUŠTĚNÉ / RECESSED
Výhodou zapuštěných profilů je splynutí svítící plochy s povrchem. Profil se tak
stává organickou součástí interiéru nebo nábytku.
Instalace zapuštěných profilů vyžaduje technickou přípravu - drážku do nábytku
(GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), nebo do sádrokartonu (FLAT8, DEEP10),
nebo dostatečnou mezeru v dlažbě nebo obkladu (FLOOR12).

FLAT8
H/UX

DEEP10
BC/UX

GROOVE10
BC/UX

SMART-IN10
A/Z

The advantage of embedding a profile is obtaining an illuminating surface which
almost levels with the plane of the wall or furniture.
Profile installation requires surface preparation - cutting a longitudinal opening in
the furniture (GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), a plasterboard (FLAT8,
DEEP10) or leaving an appropriate distance when installing the tiles (FLOOR12).

BEGTIN12
J/S

FLOOR12
K/U

GROOVE14
EF/TY

LINEA-IN20
EF/U7

ÚHLOVÉ / CORNER
Pro použití v rozích stěn, stropů, výklenků, nábytku, polic, nebo při požadavku
směrovat světlo od podložky pod určitým úhlem.
Předností typové řady profilů CORNER10, CORNER14 a CORNER27 jsou
montážní prvky skryté v těle profilu. Varianty montáže profilů umožňují
směrování světla pod úhlem 30° a 60°.
Profil CABI12 je konstruován pro skleněné police. Připevňuje se průhlednou
lepicí páskou. Profil má montážní varianty směrování světla 30°a 60°. V obou
variantách je ale venkovní vzhled profilu stejný, což umožňuje snadné
symetrické mechanické spojení profilu v rozích pod úhlem 90°.
TRIO10 - rohový profil pro svícení pod úhlem 45°.

TRIO10
BC
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CORNER10
BC/UX

QUARTER10
BD/U6
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To be used in the corners of wall, furniture and cabinets. Installation with
mounting plates, screws, or assembly tape.
The advantage of the CORNER10, CORNER14 and CORNER27 collections is
the hidden mounting. These profiles provide a possibility to direct the light
at an angle of 30° or 60° to the assembly plane.
The CABI12 profile is designed for glass cabinets, then adhesive mounted.
It allows to avoid glare. Installation at an angle of 30° or 60°. Thanks to
the symmetric cross-section, the profiles can be joined in the corners at
an angle of 90°.
TRIO10 - for lighting at an angle of 45°.

CORNER14
EF/TY

CORNER27
G/UX

PRO SKLENĚNÉ POLICE / GLASS APPLICATION
Profily pro skleněné police se používají pro efektní osvětlení nebo podsvětlení
vystavovaných předmětů. Světlo z profilů pro hranové svícení rozzáří ve skle
vypískované reklamní nápisy nebo dekorativní grafiku.
Profil EDGE10 se na rozdíl od ostatních typů instaluje na čelní hranu police. Jeho
světlo pak čelně nasvítí obsah polic nad nebo pod hranou, na které je připevněn.

TWIN8

EDGE10
BC

MIKRO10

Profiles for glass application are used to exhibit objects in cabinets and to illuminate
the sanded advertising or decorative graphics. Installed on the edge of the glass
panel, they do not constitute a shelf supporting structure.
EDGE10 - in contrast with the other ones - is applied on the face of the shelf, which
allows better lighting of the exhibits under the shelf or above it (after rotating
the profile by 180°).

MIKRO-LINE12
J

SPECIÁLNÍ / SPECIAL APPLICATION
Mají široké spektrum uplatnění a jsou navrženy pro speciální účely - pro strop, na
stěny, na schodiště, pro šatní skříň aj.
Mezi nimi vyniká univerzální typ PEN8, který ve spojení s širokou nabídkou
příslušenství, zejména různými typy držáků, umožňuje konstruovat velké množství
druhů svítidel i světelných aplikací.

BACK10
A/UX

PEN8
I

OUTSTAIRS12
BC

STEP10
C

WALLE12
BCD

FRAME14
BC/Q

A group of profiles with a broad application spectrum - for the ceiling, wall, stairs,
wardrobe. Designed for specialist applications.
The PEN8 profile features the highest number of holders (i.a.: extension arms, flat,
simple and stretcher holders) for creating a number of combinations and achieving
the defined illumination effects.

AMBI12
C

FIX16

ARC12
CD/U5

FIX12

OVAL20
BC
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Co obsahuje název profilu? / What does a profile name indicate?

SURFACE10 BC/UX

10 mm

B

C

U

X
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Slick

Konstrukční řešení profilů „Slick” umožňuje jednoduchou montáž plochého difuzoru zaklapnutím zepředu.
We offer profiles with the Slick socket. This feature allows to click in or slide in the cover.

montáž
assembly

demontáž
removal

Profily se Slick konstrukcí:
Profiles with Slick socket:

SLIM8
A/Z

SMART-IN10
A/Z

SMART10
A/Z

BEGTON12
J/S

WIDE24
G/W

BEGTIN12
J/S

B
QUARTER10
BD/U6

CABI12
E
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Jak vybrat difuzor? / How to select a cover?
Difuzory pro hliníkové LED profily se liší propustností světla. Díky známým
světelným parametrům můžete snadno vybrat nejlepší typ difuzoru pro Vaši
aplikaci. Průhledné difuzory mají světelné ztráty minimální, matné větší a opálové
největší.

B čirý
nasouvací
B transparent
slide

B matný
nasouvací
B frosted
slide

B opálový
nasouvací
B milk
slide

Covers for aluminium LED profiles differ in the degree of transparency. Thanks to
a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution
better. Transparent covers absorb a smaller amount of light, followed by frosted and
white ones.

C čirý
klip
C transparent
click

Důležitý je rovněž různý stupeň viditelnosti LED světelných bodů. Opálový difuzor
ve spojení s hustotou LED 120LED/m umožňuje u některých profilů docílit vizuálně
spojitou světelnou linii.

30 LED/m

C opálový
klip
C white
click

C optika
klip
C lens
click

D opálový
klip
D white
click

The type of cover also affects the visibility of LED points. White covers in some
profiles, together with a 120 LED/m tape, allow to achieve
the effect of a continuous line of light.

120 LED/m

Difuzory se liší také způsobem montáže.

The covers also differ in the method of assembly.

DIFUZORY NASOUVACÍ (označení: A, B, E, G, H, J)
Jedná se o plastové pásy dostupné ve třech různých průhlednostech.
Difuzor se nasouvá z konce profilu do vodících drážek, nebo se u profilů
s konstrukcí Slick difuzor zacvakává do drážek z čelní strany profilu.

SLIDE COVER (labelling: A, B, E, G, H, J)
It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency.
It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked
socket or clicked in the Slick socket.

DIFUZORY KLIP (označení: C, D, F, I, K)
Jejich montáž i demontáž je mnohem jednodušší. Přístup ke konci profilu není
zapotřebí. Připevňují se zaklapnutím do vodících drážek z čelní strany profilu po
jeho montáži na nebo do podkladu.

CLICK COVER (labelling: C, D, F, I, K)
Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is
not necessary, which allows to click in the cover even after installing the profile in
a recess or a piece of furniture.

1.5

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

Systém LED osvětlovacích profilů TOPMET je stavebnicový.
Jednotlivé difuzory je možno použít pro různé profily.

Many of the covers in the TOPMET offer feature an universal usage
- one cover fits a few different profiles.

Písmenný kód v názvu profilu Vám usnadní najít správný difuzor.
Například: profil SURFACE10 BC/UX můžete použít s difuzory:
– B nasouvací
– C klip
– C lineární optika

A letter describing the socket helps precise matching.
E.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the covers:
– B slide
– C click
– C lens

A opačně: difuzor C klip je možno použít s profily:
– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– TRIO10 BC
– CORNER10 BC/UX
– EDGE10 BC
– STEP10 C
– WALLE12 CD
– AMBI12 C
– ARC12 CD/U5
– OUTSTAIRS12 BC
– FRAME14 BC/Q
– OVAL20 BC

Cover C click, on the other hands, fits the profiles:
– SURFACE10 BC/UX
– UNI12 BCD/U
– GROOVE BC/UX
– DEEP10 BC/UX
– TRIO10 BC
– CORNER10 BC/UX
– EDGE10 BC
– STEP10 C
– WALLE12 CD
– AMBI12 C
– ARC12 CD/U5
– OUTSTAIRS12 BC
– FRAME14 BC/Q
– OVAL20 BC

C
C
K
E
B
C
D
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Difuzory / Covers
Difuzory TOPMET se navzájem liší nejen světelnou propustností a výsledným světelným designem, ale také z hlediska mechanických parametrů.
Specialitou je difuzor K určený pro pochozí profil FLOOR12 K/U. Jeho charakteristickým rysem je vysoká mechanická odolnost proti opotřebení, otěru a nárazům. Proto na něj
můžete klidně šlapat bez obav z jeho poškrábání nebo popraskání.
The covers in the TOPMET offer differ between one another not only in terms of the achieved lighting effect but also in terms of technical parameters.
Among the special covers, one stands out in particular - the K white cover designed for the FLOOR12 LED profile. Its characteristic feature is the high resistance to damage and
impacts with a degree of IK 08. This is why it is possible to step on it - without having to worry about cracking or scratching.

pracovní teplota
working temperature

druh difuzoru
cover type

A

B

materiál
materiał

E

G

H

E

G

H

E

G

H

čirý
transparent

A

B

matný
frosted

A

B

opálový
white

C
čirý
transparent

C
opálový
white

C
optika
lens

D
opálový
white

F
čirý
transparent

F
opálový
white

I
matný
frosted

I
opálový
white

K
opálový
white
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min [°C]

max [°C]

-50

PC

PP

PP

PMMA

PMMA

100

-15

85

-15

85

-20

70

-20

70

-50

PC

PMMA

PMMA

PMMA

PC

PC

PC
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UV
resistance
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100

-20

70

-20

70

-20

70

-50

100

-50

100

-50

100

požární
odolnost
dle
60695-2-11
fire hazard
certificate
according
to IEC
60695-2-11

světelná
propustnost
LT
light
transmission

koeficient
rozptylu
coefficient
diffusion

93%

nízký
low

90%

nízký
low

70%

vysoký
high

93%

nízký
low

75%

nízký
low

90%

nízký
low

70%

vysoký
high

93%

nízký
low

75%

střední
medium

90%

nízký
low

80%

střední
medium

60%

vysoký
high

Koncovky / Endings
Koncovky profilu dotvářejí jeho výsledný design, chrání světelný LED zdroj proti poškození a přívodní vodiče proti vytržení. Jsou k dispozici ve čtyřech základních barvách:
stříbrné, bílé, černé a šedé. Koncovky pro LED profily pro skleněné police se dodávají v průhledném provedení.
Materiál používaný pro výrobu koncovek splňuje normy pro nehořlavost částí svítidel: PN-EN 60695-2-11, materiál: ABS, PC.
The endings, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black
and grey. The endings selected for the profiles for glass are available in transparent colour.
The material used for the production of the endings meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11. Material: ABS, PC.

bílá
white

stříbrná
silver

černá
black

šedá
grey

průhledná
transparent

Koncovky s otvorem nebo bez něj - kterou z nich si vybrat? Mnoho koncovek se dodává ve dvou verzích:
Endings with a hole or without it - which one to choose? Many of our endings come in two versions:

S otvorem: umožňují snadné a jednoduché vyvedení
napájecího kabelu bez nutnosti vrtání do koncovky
nebo profilu.
With a hole: they allow aesthetic outlet for a cable
without the need to drill through the ending or
the profile.

Bez otvoru: jsou vysoce estetické a zakončují profil.
Doporučujeme pro aplikace s důrazem na design
a na opačný konec profilu, než je vyveden napájecí
kabel.
Without a hole: they are an aesthetic and a tighter
ending of the profile. Recommended in cases where
the appearance is particularly significant, or for
the opposite side of the cable outlet.

U nových typů profilů dodáváme koncovky s předpřipravenými body pro vyvrtání otvorů. Z koncovky bez
otvoru tak snadnou vyrobíte koncovku s otvorem.
Tyto koncovky jsou dostupné pro profily: ARC12,
BEGTON12, CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.
For new products, we offer endings with points to bore
a hole. Thanks to this, from one set of endings, it is
possible to obtain one ending of each type: with a hole
and without one.
They are available for the profiles: ARC12, BEGTON12,
CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.
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Montážní příslušenství / Mounting accessories
UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – hodí se k mnoha různým profilům.
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – je určeno pro konkrétní typ profilu, obvykle se používá pro jeho precizní montáž: závěsy, výložníky, úhlové spojky aj.
UNIVERSAL ACCESSORIES – fit many different profiles.
SPECIAL ACCESSORIES - matched to one profile, are usually used for a more precise assembly method: pendant, on an extension arm,
at an angle, etc.

DRŽÁKY / MOUNTING PLATES, HOLDERS
pružné / flexible

hliníkové / aluminium

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

jednoduché - pro montáž do nábytku (skříně) kolmo ke
stěnám
simple - for perpendicular assembly in a furniture board
(cabinets)

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate
držák SLIM8 jednoduchý
SLIM8 simple holder

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate
držák SURFACE10 jednoduchý
SURFACE10 simple holder

držák U rozpěrný se zuby do drážky
rack U flexible mounting plate

Zahloubení nebo excentr?
‚‚cone’’ or ‚‚slot’’?

držák WIDE24 jednoduchý
WIDE24 simple holder

držák PEN8 trojúhelníkový
PEN8 simple holder

držák OVAL20 trojúhelníkový
OVAL20 simple holder
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VÝLOŽNÍKY / EXTENSION ARMS

výložník OVAL20 dvojitý
OVAL20 double extension arm

držák PEN8 dvojitý se závitem
PEN8 double holder with thread

držák PEN8 kloubový na hmoždinky
PEN8 joineted holder with soffit ceiling

SPOJKY / CONNECTORS
Snadná metoda spojení dvou částí profilu do jedné linie nebo pod určitým úhlem.
Easy method of joining 2 profile sections in a straight line or at a defined angle.

spojka X
X connector

spojka SURFACE10 L
SURFACE10 L connector
spojky LINEA20 horizontální / LINEA20 connectors:

60°
60°

spojka T
T connector

spojka GROOVE10 L
GROOVE10 L connector

60°
90°

60°
120°

60°
135°

60°
180°

spojky LINEA20 vertikální / LINEA20 bent connectors:

60°
60°
60°
90°

60°
270°

spojka CORNER10 L
CORNER10 L connector
ZÁVĚSY / SLINGS
Umožňují vytvářet závěsná svítidla. Zvláště je doporučujeme pro LED profil LINEA 20 (viz str. 2.27-2.28), ale jsou kompatibilní s většinou ostatních profilů.
They enable creating pendant luminaires. They are especially recommended for the LED LINEA 20 profile (see pages 2.27-2.28) but are also compatible
with most of the other profiles.

+
U

+
Y

+
závěs SELV 50V 1500mm
SELV sling 50V 1500

závěs pro montáž LED 1500mm
sling for LED mounting 1500

Z
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LED příslušenství / LED accessories
Společně s LED profily je třeba pro vyrobení svítidla použít ještě celou řadu dalších elektronických komponentů. Jejich správná volba, dimenzování a způsob použití jsou
nesmírně důležité.
Different LED sources and electronic components can be used for different aluminium LED profiles. The correct sequence of connecting individual elements
is very important.
Nabízíme široký sortiment LED osvětlovacích pásků s různými svítivostmi,
Světelný zdroj / Source
příkony, šířkami, roztečemi a druhem použitých LED a dalšími technickými
parametry. V naší nabídce najdete LED pásky svítící bíle s různými barevnými
teplotami, LED pásky svítící barevně i pásky s proměnnou barevnou teplotou CCT
a pásky RGB.
Pro náročné a vysocesvítivé osvětlovací aplikace používáme jako světelného
zdroje modulární LED světelnou výzbroj - pevné desky plošných spojů osazené
LED diodami renomovaných výrobců.
Pro napájení používáme zdroje 12V DC nebo 24V DC a jejich provedení a typ
volíme podle konkrétní osvětlovací aplikace.
Výběr dostupných LED komponentů je nesmírně široký. Aby Vaše LED svítidlo
dosahovalo vynikajících světelných a technických parametrů a dlouhodobé
životnosti a spolehlivosti, je třeba jej správně navrhnout a provozně optimalizovat.
Disponujeme vlastním elektrotechnickým vývojem a výrobou.
V rámci projektu provedeme potřebnou světelnou i technickou rozvahu
a výpočty, navrhneme komponenty a jejich dimenzování a vyrobíme
a dodáme konkrétní svítidla.

Kabely • konektory • rozvodné krabičky
LED cables • connectors • distribution boxes

V případě, že potřebujete na jeden napájecí zdroj připojit více svítidel, použijte
konektorové rozbočovací systémy a rozvodné krabičky. Potřebnou kabeláž
vyrobíme na míru nebo použijte náš kabelový konektorový propojovací systém.
Pro různé konkrétní aplikace jsou k dispozici různé druhy, provedení a
dimenzování kabelů.

Spínače • ovladače / Switches • controllers

12 V
nebo / or

Napájení 12V nebo 24V
12 V or 24 V power supply

24 V

Výhodou LED svítidel je snadné řízení jejich svitu. Můžete je jednoduše spínat,
měnit intenzitu světla, nastavit si barevnou teplotu světla, konkrétní barvu nebo
barevné prolínání.
Řídící prvky mohou být připojeny přímo na přívodních kabelech nebo být
organickou součástí svítidla nebo profilu.
Vnitřní prostor skříně se Vám může osvětlit automaticky při otevření dveří.
Nebo můžete ovládat osvětlení celé místnosti jako celek pomocí sofistikovaných
řídících systémů bezdrátově.

Pro správnou funkci svítidla je třeba správně zvolit napájecí zdroj. Ve většině
případů je primárním zdrojem energie elektrorozvodná síť 230V AC. Napájecí zdroj
toto napětí transformuje na napětí 12V DC nebo 24V DC, kterým se pak napájí LED
pásky a LED světelná výzbroj a případně další řídící elektronika.
Zdroj je třeba volit a dimenzovat podle druhu připojených LED, celkového příkonu,
okolního prostředí a požadavků na řízení svitu.

Kabely napájení 230V AC / 220-240 V cable
Napájecí kabely slouží k připojení napájecího zdroje do elektrorozvodné
sítě 230V AC.
U pevných elektroinstalací bývají přívody realizovány kabeláží určenou
k připojení přímo do elektroinstalační krabice a připojení provede v rámci
instalace a zprovoznění elektroinstalační firma.
U jednoduchých svítidel bývá přívodem flexošňůra určená k zastrčení do klasické
zásuvky 230V.
Flexošňůra může být opatřena vypínačem.
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We have LED strips with different power, luminous flux and width to choose
from. We also have strips available with different light colour temperatures a few different temperatures of white and primary colours, as well as RGB
and warm-cold with adjustable light colour temperature). The most
commonly used sources are the ones for the 12 V voltage
but sources for the 24 V voltage are also available.
Apart from the most popular LED strips available on the market, there are also
LED modules on a rigid surface. They are usually characterized by better light
parameters and quality. Waterproof sources and components are a special
part of the offer.
Depending on the LED selection, you need to match the remaining
accessories: cables, connectors, switches, controllers and power supplies.
Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities
of a given aluminium profile.
In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate
parameters needs to be matched to an aluminium profile.

In the case of connecting a few sources to one power supply, you can use
a connector for mini-connector with 6 sockets or a LED divider. Our offer also
includes cables of different lengths for one colour of LED strips, as well as
special ones for RGB strips and separately, for waterproof strips.

LED lighting fixtures provide many possibilities in light control. The switching
is easy, you can change the light intensity, set a colour temperature, a specific
colour or a colour cross-fade.
Mechanical switches can be connected directly to service cables or they can
be an internal part of a luminaire or a profile.
It is possible to automatically illuminate the inner space of wardrobe
when doors are opened.
Another option is to control the lighting of the whole room with complex
wireless control systems.

Correct selection of power supply is crucial for proper function of lighting
fixture. The primary source of energy is, in most cases, the electrical grid of
230V AC. The power supply transforms the voltage to 12V DC or 24V DC and
supplies it to LED strips or to LED lighting equipment and other control
electronics.
The power supply needs to be selected according to the type of LEDs
connected, the environment and light control requirements.

The feed cables allow the connection of power supply to the power grid of
230V AC.
In case of complex wiring installations the supply cables are standardly
connected directly to a terminal box and the installation is executed by
electrical engineering company.
In case of a simple lighting fixture the supply is a flex cable connected to
a standard 230V socket.
The flex cable can be equipped by a switch.

LED profily - úvod / LED profiles - tutorial
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PŘISAZENÉ
SURFACE

2017
LED profily
LED profiles

SLIM8 A/Z
MINIATURNÍ HLINÍKOVÝ PŘISAZENÝ PROFIL
SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE
- dekorativní světelný profil
- univerzální použití
- Slick konstrukce
- různé držáky (přisazený na stěnu nebo koncový s odsazením)
- držáky v barvě profilu
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 10W/m
- decorative lighting profile
- universal application
- Slick socket
- 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
- painted holders
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 10W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SMART10
A/ Z

SURFACE10
BC/UX

BEGTON12
J/S

SURFACE14
EF/TY

difuzor A slick
A slick cover

Z
Z

1

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

2

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

A

Z

Z

2

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

s ck

s ck

bílý lak
white painted
00210083

stříbrný elox
anodized
00210087

12,2
10,4

s ck

7

A

černý elox
black anodized
00210085

10,6

s ck
max. 8 mm

přisazené
surface

hliník surový
raw aluminium
00210090

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • SLIM8 A/Z / LED profiles • surface • SLIM8 A/Z
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DIFUZORY / COVERS

0,8

10,0

difuzor A slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

10,4

A slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

A matný / A frosted
00209502
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

A opálový / A white
00209503
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS

bílá / white
s otvorem
with hole
00209731

2,5

7

koncovka SLIM8
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
SLIM8 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

A čirý / A transparent
00209501
4

8,2

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

3,5

2

12,2

7

stříbrná / silver
s otvorem
with hole
00209733

koncovka SLIM8 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

černá / black

SLIM8 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

šedá / grey

s otvorem
with hole
00209732

s otvorem
with hole
00209734

bez otvoru
without hole
00209730

bez otvoru
without hole
00209736

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

16

držák Z pružný, otvor oválný
barvy: bílá, inox, černá
materiál: nerezová ocel
Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

5,5

12,8

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

5,5

12,8

16,7
12,7

SLIM8 simple holder
material: zinc coated steel

Ø

www.tron.cz

3x

3,2

00209611

nerez
inox

00209615

černá
black

00209613

bílá
white

00209612

nerez
inox

00209616

černá
black

00209614

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

držák jednoduchý
simple holder

7,5
18,1

držák SLIM8 jednoduchý
materiál: pozinkovaná ocel

bílá
white

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

16

držák Z pružný, otvor zahloubený
barvy: bílá, inox, černá
materiál: nerezová ocel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

bez otvoru
without hole
00209735

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

2.3

bez otvoru
without hole
00209729

5

pozinkovaný
zinc coated
00209576

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS

SLIM8 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

50

16

12,8

spojka SLIM8, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník

bílý lak
white painted
00210276
stříbrný elox
anodized
00210278
černý elox
black anodized
00210277

LED profily • přisazené • SLIM8 A/Z / LED profiles • surface • SLIM8 A/Z
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SMART10 A/Z
NEPŘETRŽITÁ LINIE SVĚTLA PŘI MALÝCH ROZMĚRECH
CONTINUOUS LINE OF LIGHT IN SMALL DIMENSIONS
- dekorativní a osvětlovací profil
- nepřetržitá světelná linie (při použití pásku 120LED/m a opálového difuzoru)
- Slick konstrukce
- miniaturní rozměry
- universální použití
- vhodný i pro aplikace se zalitím LED pásku ochranným silikonem
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- continuous line of light (when using LED strip 120 LED/m and white cover)
- Slick socket
- miniature dimensions
- universal application
- the possibility of using waterproof LED strips
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SLIM8
A/ Z

SMART-IN10
A/ Z

SURFACE10
BC/UX

BEGTON12
J/S

SURFACE14
EF/TY

difuzor A slick
A slick cover

A

Z

1

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

2

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

A

Z

2

1

Z

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210092

s ck

s ck

stříbrný elox
anodized
00210096
12
10

černý elox
black anodized
12

Z

s ck

00210094

10,6

s ck
hliník surový
raw aluminium
max. 10 mm

přisazené
surface

00210098

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • SMART10 A/Z / LED profiles • surface • SMART10 A/Z
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DIFUZORY / COVERS

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

difuzor A slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

A čirý / A transparent
00209501
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

A slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

A matný / A frosted
00209502

8

10

A opálový / A white
00209503
0,8

10

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka SMART10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
SMART10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

12

bílá / white
s otvorem
with hole
00209739

2

12

7

stříbrná / silver
s otvorem
with hole
00209741

koncovka SMART10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

2

12

s otvorem
with hole
00209740

3,5
12

2

bez otvoru
without hole
00209738

šedá / grey

7

s otvorem
with hole
00209742

bez otvoru
without hole
00209744

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS
držák Z pružný, otvor oválný
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel

16

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

12,8

5,5

bílá
white

00209611

nerez
inox

00209615

černá
black

00209613

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate
16

držák Z pružný, otvor zahloubený
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

bez otvoru
without hole
00209743

černá / black

SMART10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2.7

bez otvoru
without hole
00209737

12,8

www.tron.cz

5,5

bílá
white

00209612

nerez
inox

00209616

černá
black

00209614

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

SPOJKY / CONNECTORS

SMART10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

50

bílý lak
white painted
00210279

16

12,8

spojka SMART10, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník

1 sada
1 set

stříbrný elox
anodized
00210281
černý elox
black anodized
00210280

LED profily • přisazené • SMART10 A/Z / LED profiles • surface • SMART10 A/Z
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SURFACE10 BC/UX
HLINÍKOVÝ PŘISAZENÝ PROFIL
ALUMINIUM SURFACE PROFILE
- montážní prvky skryty v těle profilu
- dekorativní a osvětlovací profil
- široká nabídka příslušenství, 6 typů difuzorů
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 18W/m
- mounting plates not visible
- decorative and lighting profile
- wide range of accessories, 6 types of covers
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SLIM8
A/ Z

SMART10
A/ Z

BEGTON12
J/S

SURFACE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

WIDE24
G/W

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover

U
X

1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

1

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

C

B

X

1

2

U
U

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210110

U

stříbrný elox
anodized
00210114

X

20
13,8
10,6

U X

C
B
B

12,6
15,6

8

U

C

černý elox
black anodized
00210112

C

C

max. 10 mm

přisazené
surface

hliník surový
raw aluminium
00210117

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • SURFACE10 BC/UX / LED profiles • surface • SURFACE10 BC/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

15,2

B matný / B frosted
00209511

0,8

B

3,6

10,2
B

B opálový / B white
00209512

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA

C

3,8

13,1

5,2

10,6

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

C

7,5

C

10,6

5,3

C lens click cover
colour: transparent
material: PC

C

C optika / C lens
00209840
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox
14,5

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

24

nerez
inox

00209580

5

14,5

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

3,8

18

24,5
20,5

Ø

www.tron.cz

3x

3,2

hliník surový
raw aluminium
00209605

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs
8,5
19,1

držák SURFACE10 jednoduchý
materiál: pozinkovaná ocel
SURFACE10 simple holder
material: zinc coated

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C čirý / C transparent
00209513

C opálový / C white
00209515

13,4

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC

2.11

B čirý / B transparent
00209510

držák jednoduchý
simple holder
5

pozinkovaný
zinc coated
00209577

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

8

2
10

4
20

bílá
white
s otvorem
with hole
00209754

s otvorem
with hole
00209756

koncovka SURFACE10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
endings SURFACE10 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

bez otvoru
without hole
00209758

černá
black
s otvorem
with hole
00209755

bez otvoru
without hole
00209753

šedá
grey
s otvorem
with hole
00209757

bez otvoru
without hole
00209759

1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS
18

spojka X montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

3,8

50

spojka X
X connector
hliník surový
raw aluminium
00210358
spojka L
L connector

50

50
18

spojka SURFACE10, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
SURFACE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

bez otvoru
without hole
00209752

stříbrná
silver
6

koncovka SURFACE10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
endings SURFACE10
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2,5

KONCOVKY / ENDINGS

bílý lak
white painted
00210282
stříbrný elox
anodized
00210284
černý elox
black anodized
00210283

LED profily • přisazené • SURFACE10 BC/UX / LED profiles • surface • SURFACE10 BC/UX
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BEGTON12 J/S
MALÝ HLINÍKOVÝ PŘISAZENÝ PROFIL
SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- výhodná cena
- Slick konstrukce
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- light weight, budget profile
- Slick socket
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SLIM8
A/ Z

SMART10
A/ Z

SURFACE10
BC/UX

BEGTIN12
J/S

SURFACE14
EF/TY

difuzor J slick
J slick cover

J

S

1

držák S pružný, otvor oválný
S flexible mounting plate

2

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

J

S
S

2

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209875

s ck
stříbrný elox
anodized
00209880

s

s 14,4
12,6

černý elox
black anodized
00209877
6,6

S

13

hliník surový
raw aluminium
00209884
max. 12 mm

přisazené
surface

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • BEGTON12 J/S / LED profiles • surface • BEGTON12 J/S
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor J slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
J slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

J matný / J frosted
00209539

3,3

12,4

J čirý / J transparent
00209538

11

0,8

12,4

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs
6,6

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka BEGTON12
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
BEGTON12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

Ø 2,5

5
7

14,4

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů
Ending with marked space to bore the holes

22

držák S pružný, otvor oválný
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

15

5,4

22

držák S pružný, otvor zahloubený
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

bílá
white

00209639

stříbrná
silver

00209641

černá
black

00209640

šedá
grey

00209642

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

2.15

J opálový / J white
00209540

15

www.tron.cz

5,4

7

bílá
white

00209570

nerez
inox

00209574

černá
black

00209572

bílá
white

00209571

nerez
inox

00209575

černá
black

00209573

LED profily • přisazené • BEGTON12 J/S / LED profiles • surface • BEGTON12 J/S
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UNI12 BCD/U
PŘISAZENÝ I ZAPUŠTĚNÝ PROFIL
SURFACE AND RECESSED PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- 7 druhů difuzorů
- dobrá chladící schopnost - je možno použít výkonnější LED pásek
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

GROOVE10
BC/UX

SURFACE10
BC/UX

BEGTON12
J/S

FLOOR12
K/ U

GROOVE14
EF/TY

SURFACE14
EF/TY

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover

C

D

difuzor D klip
D click cover

C

U

1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

B

U
U

2

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210139

stříbrný elox
anodized
00210143

U
U 14,8

12

C 12,6
B 15,6

10,8

U

D

černý elox
black anodized
00210141

D 17,8
B
C

C

D

hliník surový
raw aluminium
00210145

max 12 mm

přisazené
surface

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengthsi
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profily • přisazené • UNI12 BCD/U / LED profiles • surface • UNI12 BCD/U
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
DIFUZORY / COVERS

Skladová položka
Available in stock

difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

0,8

B
B

6,8

11,6

15,2

B
B

B matný / B frosted
00209511

B opálový / B white
00209512

13,1

10

3,8

C

8,2

12

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C lens click cover
colour: transparent
material: PC

C

C čirý / C transparent
00209513

C opálový / C white
00209515

13,4

7,5

10

C

16

12

difuzor D klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D click cover
colour: white
material: PMMA

C

C optika / C lens
00209840

12
11,6

10,9

16

19,2

D

D

D opálový / D white
00209522
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS
držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

24

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate
nerez
inox
14,5

00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox

24

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

00209580

5

14,5

1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS
50

24
14,5

spojka UNI12, 90° horizontální
barvy: bílá, stříbrná, černá
materiál: hliník
UNI12 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

B čirý / B transparent
00209510

12

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

2.19

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

bílý lak
white painted
00210293
stříbrný elox
anodized
00210295
černý elox
black anodized
00210294

www.tron.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

KONCOVKY / ENDINGS
2,5

6
10,8

koncovka UNI12
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
UNI12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2
10

4
17,8

koncovka UNI12 pro difuzor D s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
UNI12 D ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

bílá / white
s otvorem
bez otvoru
with hole
without hole
00209786
00209784
stříbrná / silver
s otvorem
bez otvoru
with hole
without hole
00209788
00209790
černá / black

koncovka UNI12 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
UNI12 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

s otvorem
with hole
00209787
šedá / grey

bez otvoru
without hole
00209785

s otvorem
with hole
00209789

bez otvoru
without hole
00209791

bílá / white
s otvorem
bez otvoru
with hole
without hole
00209775
00209772
stříbrná / silver

2,5

20,3

koncovka UNI12 pro difuzor D
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
UNI12 D ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

4
19,4

2
7

s otvorem
bez otvoru
with hole
without hole
00209778
00209782
černá / black
s otvorem
with hole
00209777
šedá / grey

bez otvoru
without hole
00209773

s otvorem
with hole
00209780

bez otvoru
without hole
00209783

LED profily • přisazené • UNI12 BCD/U / LED profiles • surface • UNI12 BCD/U
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SURFACE14 EF/TY
HLINÍKOVÝ PŘISAZENÝ PROFIL
ALUMINIUM SURFACE PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- montážní prvky skryty v těle profilu
- LED pásek: šířka max. 14mm, příkon max. 20W/m
- decorative and lighting profile
- hidden mounting
- LED strip: width max. 14mm, power supply max. 20W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SLIM8
A/ Z

SMART10
A/ Z

SURFACE10
BC/UX

LINEA20
EF/TY

WIDE24
G/W

E

difuzor E nasouvací
E slide cover

F

difuzor F klip
F click cover
1

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

2

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

Y
T

F

E

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

T
2

Y
1

Y

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210119

stříbrný elox
anodized
00210123
T
T

24
17,8
14,4

16,1
19,6

9

Y

černý elox
black anodized
00210121

hliník surový
raw aluminium
00210125
max 14 mm

přisazené
surface

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • SURFACE14 EF/TY / LED profiles • surface • SURFACE14 EF/TY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

E čirý / E transparent
00209523

4,8

14,4

E

E matný / E frosted
00209524
0,8

19,2

E

difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

E opálový / E white
00209525
5,2

14,4

F
13,5

F čirý / F transparent
00209528

4

17,6

F

F opálový / F white
00209529

E7
23

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18,8

3,5

nerez
inox

00209607

3,5

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18,8

5

20,5

www.tron.cz

nerez
inox

00209609

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

20

držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

2.23

E7 opálový / E7 white
00209526

19,5

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E7 click cover
colour: white
material: PMMA

3,8

hliník surový
raw aluminium
00209578

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

9

4
24

2
10

bílá
white
s otvorem
with hole
00209762

bez otvoru
without hole
00209760

stříbrná
silver

6

koncovka SURFACE14
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
SURFACE14 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2,5

KONCOVKY / ENDINGS

s otvorem
with hole
00209764

koncovka SURFACE14 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
SURFACE14 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

bez otvoru
without hole
00209766

černá
black
s otvorem
with hole
00209763

bez otvoru
without hole
00209761

šedá
grey
s otvorem
with hole
00209765

bez otvoru
without hole
00209767

1 sada
1 set

spojka T montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
T connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

spojka T / T connector

20,5

SPOJKY / CONNECTORS

3,8

L spojka / L connector
bílý lak
white painted
00210286

50

20,5

50

spojka SURFACE14, 90° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
SURFACE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

hliník surový
raw aluminium
00210289

50

stříbrný elox
anodized
00210288
černý elox
black anodized
00210287

LED profily • přisazené • SURFACE14 EF/TY / LED profiles • surface • SURFACE14 EF/TY
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LINEA20 EF/TY
ÚČINNÉ SVÍTIDLO S VARIABILNÍ DÉLKOU
EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE
- osvětlovací profil
- volitelných více než 20 položek dalšího příslušenství
- upevnění LED světelné výzbroje (LED modulů) pomocí speciálních držáků
- prosvětlené rohové spojky
- nepřetržitá světelná linie (s LED páskem 120LED/m a opálovým difuzorem)
- LED pásek: šířka max. 20mm, příkon max. 30W/m
- lighting profile
- more than 20 accessories available
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections
- continuous light line (with 120 LED/m LED strip and white cover applied)
- LED strip: width max. 20mm, power supply max. 30W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

LINEA-IN20
EF/U7

SURFACE14
EF/TY

WIDE24
G/W

VARIO30-01
ACD-9/TY

VARIO30-02
ACD-9/TY

E

difuzor E nasouvací
E slide cover

F

difuzor F klip
F click cover
1

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

2

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

T

E

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

T
S

IP

IL

PH

Y
Y

2

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210026

stříbrný elox
anodized
00210030
T

23
21
17,8
T

černý elox
black anodized
25,1

Y
Y

F

00210028

16,1
19,6

hliník surový
raw aluminium
00210032
max. 20 mm

přisazené
surface

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • přisazené • LINEA20 EF/TY / LED profiles • surface • LINEA20 EF/TY
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MAX
100 N

1500

1500

LINEA20 EF/TY

x2

MAX
20 N

x2

ZÁVĚS PRO MONTÁŽ LED 1500
Je kompatibilní s pružnými montážními držáky a umožňuje tak
snadnou montáž svítidla. Závěs je možno použít i pro přímé
zavěšení profilu bez držáků.
SLING FOR LED MOUNTING 1500
Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy
assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to
the profile.

SELV ZÁVĚS 50 V 1500
Závěs má minimalistický
zhled, pro napájení nejsou
třeba další vodiče.

Použití pomocného profilu
FIX 16 vytvoří designové
uzavření horní části svítidla.

Using FIX16 profile creates
SELV SLING 50 V 1500
an aesthetic luminaire closed
It provides a minimalistic look from the top.
– no additional wires required.

Vrtání Ø 5 mm pro montážní otvory
v držáku FIX16
Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16

2.27

TRON elektronické součástky, s.r.o.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DIFUZORY / COVERS

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED světelnou výzbroj
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

12,4

17,3

E čirý / E transparent
00209523

E matný / E frosted
00209524

E

0,8

15,3
21
19,2

E opálový / E white
00209525

12,4

F čirý / F transparent
00209528

18,2

difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

F

13,3
21

F opálový / F white
00209529

4

17,6

E7

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671

23

1 sada
1 set

ZÁVĚSY / SLING

závěs SELV 50V 1500
SELV sling 50V 1500

závěs pro SELV zdroj max. 50 V, 1500mm
barvy: bílá, stříbrná, černá
SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

závěs LED profilu 1500mm
barva: chrom
sling for LED mounting 1500
colour: chrome

bílá
white

00210359

stříbrná
silver

00210361

černá
black

00210360

závěs LED profilu 1500
sling for LED mounting 1500
chrom
chrome

00210362

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KLIP / CLAMP

bílá
white

00209619

7

držák LINEA20 pro LED světelnou výzbroj
barva: bílá
materiál: lakovaná ocel, plast
LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

E7 opálový / E7 white
00209526

19,5

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E7 click cover
colour: white
material: PMMA

21

6,4

2
8,4

LED profily • přisazené • LINEA20 EF/TY / LED profiles • surface • LINEA20 EF/TY
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LINEA20 EF/TY
MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ
CONNECTION POSSIBILITY

60°

90°

120°

135°

180°

ÚHLOVÉ SPOJKY
Díky 5 typům úhlových horizontálních spojek (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) je možno vytvářet mnoho variant osvětlovacích systémů bez
nutnosti úhlového řezání profilů.
Horizontální spojky umožňují zalomení profilu v další rovině a ve dvou úhlech: 90° pro vnitřní zalomení a 270° pro vnější.
ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need
to cut the profile at an angle.
Bent connectors allow to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

Konstrukce spojek z dílů z čirého plastu a z hliníku zaručuje vysokou mechanickou pevnost spojení a zároveň dokonalé rozlití
světla podél celé světelné linie i v rozích.
The assembly of connectors provides great mechanical stability and perfect light difussion along the whole line, even in
the corners, thanks to components made of transparent plastics and aluminium.

2.29
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS

50

spojka 60° horizontální
connector 60 deg

50

spojka LINEA20, 60° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

bílá
white

00210245

stříbrná
anodized

00210247

černá
black

00210246

20,5

50
50

spojka LINEA20, 90° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

spojka 90° horizontální
connector 90 deg
bílá
white

00210248

stříbrná
anodized

00210250

černá
black

00210249

20,5

spojka 90° vertikální
connector 90 deg bent

50

spojka LINEA20, 90° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

20,5

50

bílá
white

00210251

stříbrná
anodized

00210253

černá
black

00210252

spojka 120° horizontální
connector 120 deg
bílá
white

00210236

stříbrná
anodized

00210238

černá
black

00210237

50

50

spojka LINEA20, 120° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

spojka 135° horizontální
connector 135 deg

20,5

bílá
white

00210239

stříbrná
anodized

00210241

černá
black

00210240

50

50

spojka LINEA20, 135° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

spojka 180° montážní
connector 180 deg

20,5

hliník surový
raw aluminium

50

spojka LINEA20, 180° montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium, polycarbonate

00210254
20,5

spojka 270° vertikální
connector 270 deg bent

50

spojka LINEA20, 270° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

20,5

50

bílá
white

00210242

stříbrná
anodized

00210244

černá
black

00210243

LED profily • přisazené • LINEA20 EF/TY / LED profiles • surface • LINEA20 EF/TY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

3,5

18,8

držák Y pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox

00209607

3,5

22

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate
nerez
inox

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

20

držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

00209609

5

18,8

3,8

20,5

hliník surový
raw aluminium
00209578

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
25,1

koncovka LINEA20
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
LINEA20 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2

23
5

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů.
Možno zakoupit i odpovídající vruty.
Ending with marked space to bore the holes.
You can buy dedicated screws.

bílá
white

00209693

stříbrná
silver

00209695

černá
black

00209694

šedá
grey

00209696

1 sada = 4 ks
balení = 10 sad
1 set = 4 pcs
package = 10 sets

vruty pro LED koncovky
barvy: bílá, stříbrná, černá, nerez
screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox

00120554

stříbrná
silver

00120436

černá
black

00120555

nerez
inox

00120437

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

HLINÍKOVÝ KRYT / ALUMINIUM COVER
profil FIX16 kryt a pomocný
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox, hliník surový
materiál: hliník
LED profile FIX16
colours: white, anodized, black, raw aluminium
material: aluminium

bílá
white

20,5
17,4

bílý lak
white painted
00209969
stříbrný elox
anodized
00209973
černý elox
black anodized
00209971

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

hliník surový
raw aluminium
00209975

2.31

TRON elektronické součástky, s.r.o.
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ZAVĚŠENÁ SVÍTIDLA

Díky široké nabídce příslušenství může být tento profil využit pro různé
aplikace. Závěs SELV 50 V 1500 a pomocný profil FIX16 dovolují konstruovat
zavěšená svítidla subtilního designu a vysoké svítivosti.

PENDANT LUMINAIRE
Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many
arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create
pendant luminaire with great design and strong light.

NEPŘETRŽITÁ SVĚTELNÁ LINIE
Pomocí LINEA20 spojek je možno vytvářet
designové světelné linie libovolných délek
a tvarů.
CONTINUOUS LIGHT LINE
The LINEA20 180° connector provides
an aesthetic, continuous light line of any
length.

LED profily • přisazené • LINEA20 EF/TY / LED profiles • surface • LINEA20 EF/TY
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WIDE24 G/W
ŠIROKÝ HLINÍKOVÝ PŘISAZENÝ PROFIL
WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE
- osvětlovací a dekorativní profil
- možnost nalepit souběžně 3 pásky šíře 8mm
- Slick konstrukce
- LED pásek: šířka max. 24mm, příkon max. 25W/m
- lighting and decorative profile
- possibility of installing 3 x 8mm LED strips
- Slick socket
- LED strip: width max. 24mm, power supply max. 25W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SURFACE10
BC/UX

UNI12
BCD/U

BEGTON12
J/S

SURFACE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

VARIO30-02
ACD-9/TY

VARIO30-01
ACD-9/TY

G

difuzor G slick
G slick cover

W

držák W pružný, otvor zahloubený
cone W flexible mounting plate

G

W

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210208

s ck

stříbrný elox
anodized
00210212

11

32
29,8

30

černý elox
black anodized
00210210

s ck
max. 24 mm

přisazené
surface

hliník surový
raw aluminium
00210214

Dostupné délky / Available lengths
max. 4mm

LED profily • přisazené • WIDE24 G/W / LED profiles • surface • WIDE24 G/W
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

1,3

29,5

G slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

29,8

7,3

G čirý / G transparent
00209530
0,8

difuzor G slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP

23,3

G matný / G frosted
00209531

G opálový / G white
00209532
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
4,5

bílá
white
s otvorem
with hole
00209832

11

koncovka WIDE24
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
WIDE24 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

4

2
8

32

bez otvoru
without hole
00209828

stříbrná
silver

koncovka WIDE24 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
WIDE24 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

s otvorem
with hole
00209834

bez otvoru
without hole
00209837

černá
black
s otvorem
with hole
00209833

bez otvoru
without hole
00209830

šedá
grey
s otvorem
with hole
00209835

bez otvoru
without hole
00209839

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák W pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel

držák W pružný, otvor zahloubený
cone W flexible mounting plate
26

DRŽÁKY / MOUNTINGS

cone W flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

32,6

36,5
32,5

WIDE24 simple holder
material: zinc coated steel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

Ø

www.tron.cz

3x

3,2

00209601

nerez
inox

00209603

černý elox
black anodized

00209602

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs
11,5
22,1

držák WIDE24 jednoduchý
materiál: pozinkovaná ocel

2.35

5,6

bílý lak
white painted

držák jednoduchý
simple holder
5

pozinkovaný
zinc coated
00209604

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
ZÁVĚSY / SLING
závěs pro SELV zdroj max. 50V, 1500mm
barvy: bílá, stříbrná, černá
SELV sling 50V 1500
colours: white, silver, black

závěs LED profilu 1500mm
barva: chrom
sling for LED mounting 1500
colour: chrome

Skladová položka
Available in stock
1 sada
1 set

závěs SELV 50V 1500
SELV sling 50V 1500
bílá
white

00210359

stříbrná
silver

00210361

černá
black

00210360

závěs LED profilu 1500
sling for LED mounting 1500
chrom
chrome

00210362

LED profily • přisazené • WIDE24 G/W / LED profiles • surface • WIDE24 G/W
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ZAPUŠTĚNÉ
RECESSED

2017
LED profily
LED profiles

FLAT8 H/UX
PLOCHÝ ZAPUŠTĚNÝ PROFIL VYZAŘUJÍCÍ MĚKKÉ SVĚTLO
FLAT RECESSED PROFILE EMITTING DIFFUSED LIGHT GLOW
- dekorativní a osvětlovací profil
- parabolická odrazová plocha - měkké difůzní světlo
- plochý samonosný profil určený do sádrokartonu - instalace bez nosné konstrukce
- montáž do nábytku, zdí, stojanů pomocí držáků (typ klip) nebo přímo (pomocí vrutů, lepící pásky nebo lepidla)
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
- a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference in the frame construction
- mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

BACK10
A/UX

WALLE12
CD

AMBI12
C

FRAME14
BC/Q

difuzor H nasouvací
H slide cover

H
U

1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

1

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

2

držák X pružinový
spring X mounting plate

U

H
2

X

1

X
2

X
40,5

12,5

2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209977

stříbrný elox
anodized
00209981

černý elox
black anodized
00209979

53
40,5
13,8
10,6
12,3
13,5

X

11,3

X

35,6

max. 8 mm

hliník surový
raw aluminium
00209983

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

zapuštěné
recessed

LED profily • zapuštěné • FLAT8 H/UX / LED profiles • recessed • FLAT8 H/UX

3.2

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor H nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
H slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

7,9

10,6

36

H čirý / H transparent
00209533

H matný / H frosted
00209534

0,8

35,2

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
5

3,5

53
13,6

koncovka FLAT8 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
FLAT8 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

40,5

10,5
16,5

14,5

stříbrná
silver

00209679

černá
black

00209678

šedá
grey

00209680

nerez
inox
00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox
00209580

24

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

5

14,5

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

00209677

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

3.3

bílá
white

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

11
59,2
4

15,4
63
93

www.tron.cz

40

hliník surový
raw aluminium
00209605

3,8

18

37

držák X pružinový
barva: hliník surový
materiál: hliník
spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

H opálový / H white
00209535

1 ks
1 pc

držák X pružinový
spring X mounting plate
hliník surový
raw aluminium
00209606

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

SPOJKY / CONNECTORS
18

hliník surový
raw aluminium
00210358

50
3,8

spojka X
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

1 sada
1 set

LED profily • zapuštěné • FLAT8 H/UX / LED profiles • recessed • FLAT8 H/UX
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DEEP10 BC/UX
ZAPUŠTĚNÝ PROFIL POSKYTUJÍCÍ NEPŘETRŽITOU SVĚTELNOU LINII
A RECESSED PROFILE WHICH CAN GIVE A CONTINUOUS LINE EFFECT
- dekorativní a osvětlovací profil
- zejména použitelný pro nábytek a do sádrokartonu
- nepřetržitá světelná linie (při použití LED pásku 120 LED/m a opálového difuzoru)
- vnitřní plocha profilu funguje jako reflektor
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- mainly used in furniture or plasterboard
- continuous line of light (when using LED strip 120 LED/m and white cover)
- angled profile sides are designed for better light reflection
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

FLAT8
H/UX

BEGTIN12
J/S

GROOVE10
BC/UX

UNI12
BCD/U

GROOVE14
EF/TY

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover

U

C

1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

U

C

B
2

3

držák U rozpěrný se zuby do drážky
rack U flexible mounting plate

1

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

X
X

2

X

1

3

U

držák X pružinový
spring X mounting plate

2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

18

19

U

X

bílý lak
white painted
00209937

stříbrný elox
anodized
00209941

černý elox
black anodized
00209939

hliník surový
raw aluminium
00209943

max. 10 mm

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • zapuštěné • DEEP10 BC/UX / LED profiles • recessed • DEEP10 BC/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

B čirý / B transparent
00209510

B
10,7

B matný / B frosted
00209511

15,2

B

0,8

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

15,8

9

B opálový / B white
00209512
9

16,8

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

C

C

3,8

10,5
13,1

C opálový / C white
00209515

9

17

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C lens click cover
colour: transparent
material: PC

C

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs
2,5

19

4
23,4

12,7
20,7

bílá
white

00209667

stříbrná
silver

00209669

černá
black

00209668

šedá
grey

00209670

1 sada
1 set

18

spojka X
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

7,5

13,4

SPOJKY / CONNECTORS

3.7

C optika / C lens
00209840

C
10

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka DEEP10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
DEEP10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

C čirý / C transparent
00209513

3,8

50

www.tron.cz

hliník surový
raw aluminium
00210358

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

14,5

nerez
inox
00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox
00209580

24

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

5

14,5

držák U do drážky se zuby
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
rack U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

4

držák U do drážky
rack U flexible mounting plate

24

nerez
inox
00209581
5

21,9

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

11
59,2
63
93

1 ks
1 pc

držák X pružinový
spring X mounting plate
4

15,4

hliník surový
raw aluminium
00209605

3,8

18

37

držák X pružinový
barva: hliník surový
materiál: hliník
spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

40

hliník surový
raw aluminium
00209606

LED profily • přisazené • DEEP10 BC/UX / LED profiles • recessed • DEEP10 BC/UX
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GROOVE10 BC/UX
ZAPUŠTĚNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
RECESSED ALUMINIUM PROFILE
- používaný zejména pro nábytek
- možná instalace do stropu
- dekorativní a osvětlovací profil
- 6 typů difuzorů
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- decorative and lighting profile
- 6 types of covers
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

TRIO10
BC

BEGTIN12
J/S

UNI12
BCD/U

GROOVE14
EF/TY

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover
držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

3

držák U rozpěrný se zuby do drážky
rack U flexible mounting plate

1

B

X

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

1

3

U
2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

19

bílý lak
white painted
00209993

stříbrný elox
anodized
00209997
24
18
13,8
10,2
12,6
15,6

7

U

6,2

U

X

C

1

7

U

C

černý elox
black anodized
00209995

hliník surový
raw aluminium
00210000

max. 10 mm

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

zapuštěné
recessed

LED profily • zapuštěné • GROOVE10 BC/UX / LED profiles • recessed • GROOVE10 BC/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

B čirý / B transparent
00209510

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B

0,8

15,2

B matný / B frosted
00209511
4

10,2

B

B opálový / B white
00209512

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

C

3,8

13,1

4,8

10,2

C

C čirý / C transparent
00209513

13,4

5,3

10,2

C optika / C lens
00209840
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

6,6

2,5

KONCOVKY / ENDINGS

4

11,7

1,3

21

koncovka GROOVE10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
endings GROOVE10 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

C opálový / C white
00209515

7,5

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C lens click cover
colour: transparent
material: PC

C

24

SPOJKY / CONNECTORS

bílá
white

00209685

stříbrná
silver

00209687

černá
black

00209686

šedá
grey

00209688

1 sada
1 set

18

spojka X montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

3,8

50

spojka X
X connector
hliník surový
raw aluminium
00210358
spojka L
L connector

spojka GROOVE10, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
GROOVE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

50
18

50

bílý lak
white painted
00210230
stříbrný elox
anodized
00210232
černý elox
black anodized
00210231

3.11
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

nerez
inox
14,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

24

nerez
inox

4

držák U do drážky
rack U flexible mounting plate

24

nerez
inox

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

11
59,2
4

37
15,4
40

hliník surový
raw aluminium
00209605

3,8

18

63
93

00209581

5

21,9

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

00209580

5

14,5

držák U do drážky se zuby
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
rack U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

držák X pružinový
barva: hliník surový
materiál: hliník
spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

1 ks
1 pc

držák X pružinový
spring X mounting plate
hliník surový
raw aluminium
00209606

LED profily • zapuštěné • GROOVE10 BC/UX / LED profiles • recessed • GROOVE10 BC/UX

3.12

SMART-IN10 A/Z
NEPŘETRŽITÁ LINIE V MALÉM ZAPUŠTĚNÉM PROFILU
CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE
- vhodný do sádrokartonu - nenarušuje sádrokartonovou desku
- používaný i v nábytku
- nepřetržitá světelná linie (při použití LED pásku 120 LED/m a opálového difuzoru)
- Slick konstrukce
- miniaturní rozměry
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 LED/m and white cover)
- Slick socket
- miniature dimensions
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

SMART10
A/ Z

GROOVE10
BC/UX

BEGTIN12
J/S

UNI12
BCD/U

GROOVE14
EF/TY

difuzor A slick
A slick cover

A

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

2

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

A

2

Z
1

Z

14

13

14

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210100

stříbrný elox
anodized
00210104
18,8
12
10

8,5

8,1
11,2
12

Z

1

13

Z

černý elox
black anodized
00210102

s ck
10,6

hliník surový
raw aluminium
00210106

max. 10 mm

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • zapuštěné • SMART-IN10 A/Z / LED profiles • recessed • SMART-IN10 A/Z

3.14

Skladová položka
Available in stock

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor A slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
A slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

A čirý / A transparent
00209501
0,8

10

A matný / A frosted
00209502
8,8

10
8,5

A opálový / A white
00209503

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
2

12

koncovka SMART-IN10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
SMART-IN10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

3,5
18,8

5
10

stříbrná
silver

00209747

černá
black

00209746

šedá
grey

00209748

držák Z pružný, otvor oválný
Z flexible mounting plate

16

držák Z pružný, otvor oválný
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

12,8

5,5

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

12,8

www.tron.cz

bílá
white

00209611

nerez
inox

00209615

černá
black

00209613

držák Z pružný, otvor zahloubený
cone Z flexible mounting plate

16

držák Z pružný, otvor zahloubený
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

00209745

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

3.15

bílá
white

5,5

bílá
white

00209612

nerez
inox

00209616

černá
black

00209614

LED profily • zapuštěné • SMART-IN10 A/Z / LED profiles • recessed • SMART-IN10 A/Z

3.16

BEGTIN12 J/S
MALÝ ZAPUŠTĚNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
SMALL RECESSED ALUMINIUM PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- odlehčený a cenově výhodný
- používaný zejména v nábytku
- Slick konstrukce
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 18W/m
- decorative and lighting profile
- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

GROOVE10
BC/UX

SMART-IN10
A/ Z

BEGTON12
J/S

difuzor J slick
J slick cover

J

držák S pružný, otvor oválný
S flexible mounting plate

2

držák S pružný, otvor zahloubený
cone S flexible mounting plate

J

S
S

16

2

1

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209866

s ck
stříbrný elox
anodized
00209870

s

21,3
s 14,4
12,6
5,8
6,6

S

1

7

S

černý elox
black anodized
00209868

13

s ck

hliník surový
raw aluminium
00209873

max. 12 mm

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • zapuštěné • BEGTIN12 J/S / LED profiles • recessed • BEGTIN12 J/S

3.18

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor J slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
J slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

J matný / J frosted
00209539

3,3

12,4

J čirý / J transparent
00209538

11

0,8

12,4

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

6,6

2,5

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka BEGTIN12 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
BEGTIN12 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

J opálový / J white
00209540

10,6
15,6

3,5
14,4

bílá
white

00209635

stříbrná
silver

00209637

černá
black

00209636

šedá
grey

00209638

21,3

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

22

držák S pružný, otvor oválný
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

15

22

držák S pružný, otvor zahloubený
barvy: bílá, nerez, černá
materiál: nerezová ocel
cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

15

3.19

TRON elektronické součástky, s.r.o.

5,4
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5,4

7

bílá
white

00209570

nerez
inox

00209574

černá
black

00209572

bílá
white

00209571

nerez
inox

00209575

černá
black

00209573

LED profily • zapuštěné • BEGTIN12 J/S / LED profiles • recessed • BEGTIN12 J/S

3.20

FLOOR12 K/U
ZAPUŠTĚNÝ PODLAHOVÝ PROFIL
RECESSED FLOOR PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- vysoká mechanická odolnost, odolný difuzor
- vhodný pro voděodolná řešení
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof design
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

STEP10
C

OUTSTAIRS12
BC

DEEP10
BC/UX

UNI12
BCD/U

difuzor K klip
K click cover

K
1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

U

K

2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00209985

17

U

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
17

max 12 mm
5J
zapuštěné
recessed

IK08 (5 J)

LED profily • zapuštěné • FLOOR12 K/U / LED profiles • recessed • FLOOR12 K/U
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
15,5

5,5
11,8

7,5

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

12,2

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

16,1

koncovka FLOOR12
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS

2,5

KONCOVKY / ENDINGS

stříbrná
silver
s otvorem
with hole
00209681

2
7

16,2

16,1

2,5

s otvorem
with hole
00209682

4

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

14,5

nerez
inox
00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

24

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox
00209580
14,5

5

1 sada
1 set

TĚSNĚNÍ / SEALING

TRON elektronické součástky, s.r.o.

bez otvoru
without hole
00209684

2
7

16,2

DRŽÁKY / MOUNTINGS

3.23

bez otvoru
without hole
00209683

šedá
grey

koncovka FLOOR12 s otvorem
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

těsnění pro koncovky FLOOR12
2x silikonové těsnění
4x gumový kroužek
sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

K opálový / K white
00209541

4,8

difuzor K klip
propustnost: opálový
materiál: PC
K click cover
colour: white
material: PC

sada těsnění
sealing set
00210216

Do podmínek s vysokou vlhkostí použijte
vodotěsnou pásku a silikonové těsnění.
In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal.

www.tron.cz

LED profily • zapuštěné • FLOOR12 K/U / LED profiles • recessed • FLOOR12 K/U
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GROOVE14 EF/TY
ZÁKLADNÍ HLINÍKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PROFIL
BASIC ALUMINIUM RECESSED PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- používaný zejména v nábytku
- LED pásek: šířka max. 14mm, příkon max. 18W/m
- decorative and lighting profile
- used mainly in furniture
- LED strip: width max. 14mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

DEEP10
BC/UX

GROOVE10
BC/UX

TRIO10
BC

UNI12
BCD/U

E

difuzor E nasouvací
E slide cover

F

difuzor F klip
F click cover
držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

2

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

Y

E

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

T

T
2

Y
1

Y

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

22

8

bílý lak
white painted
00210002

stříbrný elox
anodized
00210007

černý elox
black anodized
00210004
7,2

Y

F

1

hliník surový
raw aluminium
00210008
max. 14 mm

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • zapuštěné • GROOVE14 EF/TY / LED profiles • recessed • GROOVE14 EF/TY

3.26

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

E čirý / E transparent
00209523

4,8

14,4

E matný / E frosted
00209524
0,8

19,2

E

E opálový / E white
00209525

14,4

5,2

difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

F čirý / F transparent
00209528

13,3

4

17,6

F opálový / F white
00209529

F

E7

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18,8

3,5

nerez
inox

00209607

3,5

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox
18,8

držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671

23

DRŽÁKY / MOUNTINGS

3.27

E7 opálový / E7 white
00209526

19,5

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E7 click cover
colour: white
material: PMMA

00209609

5

20

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

20,5

www.tron.cz

3,8

hliník surový
raw aluminium
00209578

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
7

1,5
14

4
27,8

6

22

koncovka GROOVE14 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
GROOVE14 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

2,5

KONCOVKY / ENDINGS

Skladová položka
Available in stock

bílá
white

00209689

stříbrná
silver

00209691

černá
black

00209690

šedá
grey

00209692

1 sada
1 set

spojka T
barva: hliník surový
materiál: hliník
T connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

spojka T montážní / T connector

20,5

SPOJKY / CONNECTORS

3,8

L spojka / L connectort
bílý lak
white painted
00210233

50

20,5

50

spojka GROOVE14, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
GROOVE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

hliník surový
raw aluminium
00210289

50

stříbrný elox
anodized
00210235
černý elox
black anodized
00210234

LED profily • zapuštěné • GROOVE14 EF/TY / LED profiles • recessed • GROOVE14 EF/TY
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LINEA-IN20 EF/U7
VYTVÁŘENÍ SVĚTELNÝCH OBRAZCŮ POMOCÍ ÚHLOVÝCH SPOJEK
CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS
- zapuštěný osvětlovací profil - určený pro zdroje malého bezpečného napětí
- nepřetržitá linie světla (při použití LED pásku 120 LED/m a opálového difuzoru)
- souvislá světelná linie až do krajů
- 19 typů různého příslušenství
- 3 druhy montáže LED výzbroje: teplovodivá páska, samolepící LED páska, přídavné LED držáky
- LED pásek: šířka max. 20mm, příkon max. 25W/m
- recessed lighting profile - dedicated to medium-voltage light sources
- continuous line of light (when using LED strip 120 LED/m and white cover)
- angled connections illuminated
- 19 accessories available
- 3 mounting options of LED modules: thermal tape, adhesive tape, additional LED clamps
- LED strip: width max. 20mm, power supply max. 25W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SMART-IN10
A/ Z

DEEP10
BC/UX

GROOVE10
BC/UX

GROOVE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

VARIO30-06
ACD-9/U9

VARIO30-07
ACD-9/U9

E

difuzor E nasouvací
E slide cover

F

difuzor F klip
F click cover
1

držák U7, otvor oválný
U7 mounting plate

2

držák U7, otvor zahloubený
cone U7 mounting plate

3

držák U7 rozpěrný se zuby do drážky
rack U7 mounting plate

E

3

U7
2

U7
1

U7

26

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210034

stříbrný elox
anodized
00210038
U7

30
23
21

černý elox
black anodized
00210036
12,4
19,5
20,4

U7

22

U7

U7

F

16,1
19,6

hliník surový
raw aluminium
00210040
max. 20 mm

zapuštěné
recessed

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • zapuštěné • LINEA-IN20 EF/U7 / LED profiles • recessed • LINEA-IN20 EF/U7
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

E čirý / E transparent
00209523

17,3

12,4

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

E matný / E frosted
00209524
15
21
19,2

12,4

F čirý / F transparent
00209528

18

difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

E opálový / E white
00209525

0,8

E

13,3
21

F opálový / F white
00209529
4

17,6

F

E7

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

20,4

2

5

3,5

10

30

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

00209697

stříbrná
silver

00209699

černá
black

00209698

šedá
grey

00209700

bílá
white
7

držák LINEA20 pro upevnění LED světelné výzbroje
barva: bílá
materiál: lakovaná ocel, plast
LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

bílá
white

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KLIP / CLAMP

3.31

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671

23

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka LINEA-IN20 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
LINEA-IN20 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

E7 opálový / E7 white
00209526

19,5

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E7 click cover
colour: white
material: PMMA

21

6,4

2
8,4

00209619

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák U7 nerez, otvor oválný
U7 mounting plate

25

držák U7 nerez, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox
24,8

držák U7 nerez, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

00209589

7,2

25

držák U7 nerez, otvor zahloubený
cone U7 mounting plate
nerez
inox
24,8

00209590

7,2
8,7

držák U7 do drážky se zuby
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
rack U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

25

držák U7 do drážky
rack U7 mounting plate
nerez
inox
31,7

00209591

7,5
8,5

držák U7 pružinový
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
spring U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

1 ks
1 pc

držák U7 pružinový
spring U7 mounting plate
00209588

55,3
106,5

7,2

24,8

43,7

15

59,2

nerez
inox

16,2
25

LED profily • zapuštěné • LINEA-IN20 EF/U7 / LED profiles • recessed • LINEA-IN20 EF/U7
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LINEA-IN20 EF/U7
MOŽNOSTI SPOJOVÁNÍ
CONNECTION POSSIBILITY

60°

90°

120°

135°

180°

ÚHLOVÉ SPOJKY
Díky 5 typům úhlových horizontálních spojek (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) je možno vytvářet mnoho variant osvětlovacích systémů
bez nutnosti úhlového řezání profilů.
Horizontální spojky umožňují zalomení profilu v další rovině a ve dvou úhlech: 90° pro vnitřní zalomení a 270° pro vnější.
ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with
no need to cut the profile at an angle.
Bent connectors allow to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

Konstrukce spojek z dílů z čirého plastu a z hliníku
zaručuje vysokou mechanickou pevnost spojení
a zároveň dokonalé rozlití světla podél celé světelné
linie i v rozích.
The assembly of connectors provides great mechanical
stability and perfect light difussion along the whole line,
even in the corners, thanks to components made of
transparent plastics and aluminium.

3.33
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS
spojka LINEA-IN20, 60° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

spojka 60° horizontální
connector 60 deg
60o

42

56,1

spojka LINEA-IN20, 90° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

00210266

stříbrná
anodized

00210268

černá
black

00210267

spojka 90° horizontální
connector 90 deg
bílá
white

00210269

stříbrná
anodized

00210271

černá
black

00210270

o

90

53,5

spojka LINEA-IN20, 90° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

25

spojka 90° vertikální
connector 90 deg
90o

50,5

spojka LINEA-IN20, 120° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

bílá
white

00210272

stříbrná
anodized

00210274

černá
black

00210273

29,2

spojka 120° horizontální
connector 120 deg
120o

52

spojka LINEA-IN20, 135° horizontální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

20

bílá
white

00210255

stříbrná
anodized

00210257

černá
black

00210256

spojka 135° horizontální
connector 135 deg
135o

51,5

15

28

spojka LINEA-IN20, 180° montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium, polycarbonate

spojka LINEA-IN20, 270° vertikální
barvy: bílá, stříbrný elox, černá
materiál: hliník, PC
LINEA-IN20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

bílá
white

50

bílá
white

00210258

stříbrná
anodized

00210259

černá
black

00210260

spojka 180° montážní
connector 180 deg
hliník surový
raw aluminium
00210275

spojka 270° vertikální
connector 270 deg

270o

50

20

bílá
white

00210263

stříbrná
anodized

00210265

černá
black

00210264

LED profily • zapuštěné • LINEA-IN20 EF/U7 / LED profiles • recessed • LINEA-IN20 EF/U7
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LINEA-IN20 EF/U7
SOUVISLÁ SVĚTELNÁ LINIE
při použití LED pásku 120 LED/m a opálového difuzoru
CONTINUOUS LINE OF LIGHT
when using LED strip 120 LED/m and white cover

3.35
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3.36

ÚHLOVÉ
CORNER

2017
LED profily
LED profiles

TRIO10 BC
ÚHLOVÝ PROFIL 45°
ANGULAR PROFILE 45°
- dekorativní a osvětlovací profil
- rohová montáž (připevnění pomocí vrutů)
- zapuštěná montáž (připevnění vlepením do drážky)
- vhodný rovněž pro osvětlení schodů
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- for display cases' corners (mounted with screws)
- recessed (mounted with adhesive glue)
- suitable also for lighting up steps
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

CORNER10
BC/UX

QUARTER10
BD/U6

CABI12
E

CORNER14
EF/TY

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover

C

C

B

6

20

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210127
45°

stříbrný elox
anodized
00210131

,2

10

černý elox
black anodized
00210129

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

max. 10 mm

úhlové
corner

LED profily • úhlové • TRIO10 BC / LED profiles • corner • TRIO10 BC

4.2

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B čirý / B transparent
00209510

10

,2

3,
8

B matný / B frosted
00209511

0,8

15,2

B

B opálový / B white
00209512

10

,2

C čirý / C transparent
00209513

4,

9

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

3,8

13,1

C

10

5,

C

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C lens click cover
colour: transparent
material: PC

3

,2

7,5

13,4

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

17,8

17,8

25

koncovka TRIO10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
TRIO10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2
10

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů
Ending with marked space to bore the holes

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C optika / C lens
00209840

C

KONCOVKY / ENDINGS

4.3

C opálový / C white
00209515

www.tron.cz

bílá
white

00209768

stříbrná
silver

00209770

černá
black

00209769

šedá
grey

00209771

LED profily • úhlové • TRIO10 BC / LED profiles • corner • TRIO10 BC

4.4

CORNER10 BC/UX
MALÝ, HLINÍKOVÝ, ÚHLOVÝ PROFIL
SMALL, ALUMINIUM, ANGULAR PROFILE
- směr svitu: 30° nebo 60°
- skryté držáky
- dekorativní a osvětlovací profil
- široká nabídka příslušenství, 6 typů difuzorů
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 25W/m
- lighting directions: 30° or 60°
- mounting plates not visible
- decorative and lighting profile
- wide range of accessories, 6 types of covers
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 25W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TRIO10
BC

QUARTER10
BD/U6

CABI12
E

CORNER14
EF/TY

CORNER27
G/UX

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární
C lens cover
držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

1

B

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

X

1

2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209890
60°

30°

stříbrný elox
anodized
00209898

U

X
20
U X 13,8
10
,6

B

C
B 12,6
15
,6

16

U
X

C

1

4,5

U

C

černý elox
black anodized
00209894

C
C

hliník surový
raw aluminium
00209902
max. 10 mm

úhlové
corner

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • úhlové • CORNER10 BC/UX / LED profiles • corner • CORNER10 BC/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř výšku prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B čirý / B transparent
00209510

0,8

15,2
B

,2

3,8

B

10

B opálový / B white
00209512

C

3,8

13,1

C

10

,2

4,8

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

B matný / B frosted
00209511

C čirý / C transparent
00209513

,2

C optika / C lens
00209840
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

koncovka CORNER10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CORNER10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2,9

16

Ø

2
10

20

bílá
white

s otvorem
with hole
00209649

bez otvoru
without hole
00209647

stříbrná
silver

s otvorem
with hole
00209651

bez otvoru
without hole
00209653

černá
black

s otvorem
with hole
00209650

bez otvoru
without hole
00209648

šedá
grey

s otvorem
with hole
00209652

bez otvoru
without hole
00209654

7

koncovka CORNER10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CORNER10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS
18

spojka X montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

3,8

50

spojka X montážní
X connector
hliník surový
raw aluminium
00210358
L spojka / L connector

spojka CORNER10, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
CORNER10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C opálový / C white
00209515

C

10

KONCOVKY / ENDINGS

4.7

7,5

C

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C click cover lens
colour: transparent
material: PC

5,3

13,4

50
18

50

www.tron.cz

bílý lak
white painted

00210220

stříbrný elox
anodized

00210222

černý elox
black anodized

00210221

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

24

nerez
inox
14,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox

14,5

00209579

3,5

24

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

00209580

5

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

15

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18

3,8

hliník surový
raw aluminium
00209605

LED profily • úhlové • CORNER10 BC/UX / LED profiles • corner • CORNER10 BC/UX
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QUARTER10 BD/U6
ÚHLOVÉ OSVĚTLENÍ
LIGHT FROM AN ANGLE
- všesměrová vyzařovací charakteristika
- směr svitu 45°
- Slick konstrukce
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 15W/m
- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 15W/m

B

difuzor B slick
B slick cover

D

difuzor D klip
D click cover

U6
U6

1 držák U6, otvor oválný

U6 mounting plate

2 držák U6, otvor zahloubený

cone U6 mounting plate

D

B
B

45°

2

U6
1

s ck

U6

45°

6
U

délka = 2 m, balení = 10 x 2 m
length = 2 m, package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00210015

14,5
6
U

14,5

,4

16

6
,4 15, 8
,
17

10
B

D

B

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

D

s ck
PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

max. 10 mm

úhlové
corner

I/2017

4.9

TRIO10
BC

Dostupný / Available

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

CORNER10
BC/UX

CABI12
E

CORNER14
EF/TY

CORNER27
G/UX

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
DIFUZORY / COVERS

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B čirý / B transparent
00209510

,4
10

difuzor B slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

B

6

3,

0,8

15,2
B

,4
10

B opálový / B white
00209512

D

difuzor D klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D click cover
colour: white
material: PMMA

,6

11

10,9

D

14,5

19

,4

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů
Ending with marked space to bore the holes

2

17,5

2

00209727

šedá
grey

00209728

stříbrná
silver

00209725

šedá
grey

00209726

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

24

držák U6 nerez, otvor oválný
U6 mounting plate
nerez
inox
17,2

00209586

5,2

držák U6 nerez, otvor zahloubený
cone U6 mounting plate
24

držák U6 nerez, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U6 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

stříbrná
silver

7

DRŽÁKY / MOUNTINGS
držák U6 nerez, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U6 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

7

19
,4

koncovka QUARTER10 pro difuzor D
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
QUARTER10 D ending
colours: silver, grey
material: ABS

D opálový / D white
00209522

19,2

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka QUARTER10
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
QUARTER10 ending
colours: silver, grey
material: ABS

B matný / B frosted
00209511

nerez
inox
17,2

5,2

00209587

6,8

LED profily • úhlové • QUARTER10 BD/U6 / LED profiles • corner • QUARTER10 BD/U6
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CABI12 E
PROFIL PRO HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ OSVĚTLENÍ VITRÍN
A PROFILE FOR VERTICAL AND HORIZONTAL ILLUMINATION OF SHOW CASES
- dekorativní a osvětlovací profil
- dva vyzařovací směry: 30°/60°
- miniaturní velikost, bez držáků, kanál pro skrytí přívodních kabelů - minimální zásah do vzhledu skleněné vitríny
- Slick konstrukce
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 18W/m
- decorative and lighting profile
- two lighting angles: 30°/60°
- small sizes, no holders and a channel for hiding cables – minimum interference with the look of a show case
- Slick socket
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TRIO10
BC

CORNER10
BC/UX

QUARTER10
BD/U6

CORNER14
EF/TY

CORNER27
G/UX

PEN8
I

difuzor E slick
E slick cover

E

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

s ck

s ck

bílý lak
white painted
00209891

60°
30°

stříbrný elox
anodized
00209899

16,5

12

19

,9

16,5

E

s ck
max. 12 mm

úhlové
corner

černý elox
black anodized
00209895

hliník surový
raw aluminium
00209903

Dostupné délky / Available lengths
max. 2m

LED profily • úhlový • CABI12 E / LED profiles • corner • CABI12 E
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor E slick
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slick cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

E čirý / E transparent
00209523

0,8

19,2

E

E

5,5

E matný / E frosted
00209524

12

2,5

E opálový / E white
00209525
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
2x

2,5

16,5

Ø

koncovka CABI12
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CABI12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

16,5

2
7

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů
Ending with marked space to bore the holes

4.13

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

bílá
white

00209643

stříbrná
silver

00209645

černá
black

00209644

šedá
grey

00209646

NEVIDITELNÉ KABELY
Profil CABI12 umožňuje vedení kabelů vnitřkem profilu a vitrína tak neztratí svůj elegantní vzhled.
INVISIBLE WIRES
A special channel to hide the wires allows to keep aesthetic look of the showcase.

STEJNĚ DLOUHÉ STRANY
Symetrický design profilu zajišťuje přesné spojení při montážích v různém uspořádání.
EQUAL SIDE LENGTHS
The symmetrical profile design allows precise connections in different configurations.

LED profily • úhlové • CABI12 E / LED profiles • corner • CABI12 E

4.14

CORNER14 EF/TY
ÚHLOVÝ PROFIL 30°/60°
ANGULAR PROFILE 30°/60°
- dekorativní a osvětlovací profil
- montážní prvky skryty v tělese profilu
- dva světelné úhly: 30°/60°
- LED pásek: šířka max. 14mm, příkon max. 30W/m
- decorative and lighting profile
- hidden mountings
- two lighting angles: 30°/60°
- LED strip: width max. 14mm, power supply max.
30W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TRIO10
BC

CORNER10
BC/UX

QUARTER10
BD/U6

CABI12
E

CORNER27
G/UX

E

difuzor E nasouvací
E slide cover

F

difuzor F klip
F click cover

T

2

F

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

E

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

T
2

Y
1

Y

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209923
60°

30°

stříbrný elox
anodized
00209927
T

T

24
17,8
16
,4
14
19 ,4
,6

max. 14 mm

úhlové
corner

19,4

Y

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

5,8

1

Y

černý elox
black anodized
00209925

hliník surový
raw aluminium
00209929

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor E nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

E čirý / E transparent
00209523

16

E

,4

E matný / E frosted
00209524

14

4,8

,4

0,8

19,2

E

E opálový / E white
00209525

difuzor F klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

16

,4

,3

F čirý / F transparent
00209528

5,2

13

F

F

4

17,6

F opálový / F white
00209529

E7

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18,8

3,5

nerez
inox

00209607

3,5

držák Y pružný, otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

22

držák Y pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

18,8

5

20,5

www.tron.cz

nerez
inox

00209609

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

20

držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

koncovka E7 opálová
E7 ending white
00209671

23

DRŽÁKY / MOUNTINGS

4.17

E7 opálový / E7 white
00209526

19,5

difuzor E7 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E7 click cover
colour: white
material: PMMA

3,8

hliník surový
raw aluminium
00209578

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
4

19,4

koncovka CORNER14
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CORNER14 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2,5

2
10

s otvorem
with hole
00209659

koncovka CORNER14 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CORNER14 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

bez otvoru
without hole
00209655

stříbrná
silver

6

24

bílá
white
s otvorem
with hole
00209657

bez otvoru
without hole
00209661

černá
black
s otvorem
with hole
00209658
šedá
grey

bez otvoru
without hole
00209656

s otvorem
with hole
00209660

bez otvoru
without hole
00209662

1 sada
1 set

spojka T montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
T connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

spojka T montážní / T connector
hliník surový
raw aluminium
00210289

3,8

50

50

L spojka / L connector
bílý lak
white painted
00210223

50

20,5

spojka CORNER14, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
CORNER14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

20,5

SPOJKY / CONNECTORS

stříbrný elox
anodized
00210225
černý elox
black anodized
00210224

LED profily • úhlové • CORNER14 EF/TY / LED profiles • corner • CORNER14 EF/TY
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CORNER27 G/UX
VELKÝ ÚHLOVÝ PROFIL
LARGE-SIZE ANGULAR PROFILE
- osvětlovací profil - vhodný pro vysoké světelné výkony
- montážní prvky skryty v těle profilu
- dva světelné úhly: 30° or 60°
- LED pásek: šířka max. 25mm, příkon max. 50W/m
- lighting profile - possibility of high lumen output
- hidden mounting
- two lighting angles: 30° or 60°
- LED strip: width max. 25mm, power supply max. 50W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TRIO10
BC

CORNER10
BC/UX

QUARTER10
BD/U6

CABI12
E

CORNER14
EF/TY

difuzor G nasouvací
G slide cover
1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate

1

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

U
X

G

1

X
2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209931
60°

30°

stříbrný elox
anodized
00209935

U
X

34

U X 13,8

černý elox
black anodized
00209933

7,4

U

26

,6
30

26,8

G

Dostupné délky / Available lengths
max. 4mm

max. 27 mm

úhlové
corner

LED profily • úhlové • CORNER27 G/UX / LED profiles • corner • CORNER27 G/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor G nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
G slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

G čirý / G transparent
00209530
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

G matný / G frosted
00209531

26

7,5

,6

G opálový / G white
00209532

0,8

29,5

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
26,8

koncovka CORNER27
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
CORNER27 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2
10

34

stříbrná
silver

00209665

černá
black

00209664

šedá
grey

00209666

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

14,5

nerez
inox
00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox
00209580

24

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

5

14,5

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

hliník surový
raw aluminium
00209605

3,8

18

SPOJKY / CONNECTORS

1 sada
1 set

18

spojka X montážní
barva: hliník surový
materiál: hliník
X connector
colour: raw aluminium
material: aluminium
TRON elektronické součástky, s.r.o.

00209663

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

4.21

bílá
white

3,8

50

www.tron.cz

hliník surový
raw aluminium
00210358

LED profily • úhlové • CORNER27 G/UX / LED profiles • corner • CORNER27 G/UX
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SPECIÁLNÍ
SPECIAL APPLICATION

2017
LED profily
LED profiles

PEN8 I
VÍCEÚČELOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil, zejména pro skleněné vitríny
- 9 typů upevnění: pro horizontální nebo vertikální osvětlení (rovněž nastavovatelné)
- možnost montáže mezi stěny skříňky
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
- 9 types of mountings: for horizontal or vertical lighting (also with adjustment)
- possibility of mounting between the walls of a cabinet
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SMART10
A/ Z

CABI12
E

CORNER10
BC/UX

TRIO10
BC

OVAL20
BC

difuzor I klip
I click cover

I

360°

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00210058
Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
13
10

9,7

I

11,2

max. 8 mm

speciální
special application

LED profily • speciální • PEN8 I / LED profiles • special application • PEN8 I
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor I klip
propustnost: matný, opálový
materiál: PC
I click cover
colour: frosted, white
material: PC

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

I matný / I frosted
00209536

10

4,9

7,2

11

I opálový / I white
00209537
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka PEN8
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
PEN8 ending
colours: silver, grey
material: ABS

Ø 3,2
11,8

stříbrná
silver
s otvorem
with hole
00209714

2
8

13

šedá
grey

koncovka PEN8 s otvorem
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
PEN8 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

s otvorem
with hole
00209715

držák PEN8 koncový rozpěrný
barva: chrom
materiál: mosaz
PEN8 stretcher holder
colour: chrome
material: brass
držák PEN8 koncový jednostranný
barva: chrom
materiál: mosaz
PEN8 end holder
colour: chrome
material: brass
držák PEN8 distanční kroužek
barva: chrom
materiál: mosaz
PEN8 ring holder
colours: chrome
material: brass

5.3

17,5

Ø 13

19

držák přisazený
flat holder

21

šedá
grey
00209568

360°

Ø 4,4

Ø

3x

1 sada
1 set

3,2

3,5
Ø1

pozinkovaný
zinc coated
00209559

5

26

360°

držák trojúhelníkový
simple holder

23,3

držák PEN8 trojúhelníkový
materiál: pozinkovaná ocel
PEN8 simple holder
material: zinc coated steel

bez otvoru
without hole
00209717

1 sada
balení = 10 sad
1 set
package = 10 sets

DRŽÁKY / MOUNTINGS
držák PEN8 přisazený
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
PEN8 flat holder
colour: grey
material: ABS

bez otvoru
without hole
00209716

držák koncový rozpěrný
stretcher holder
30
50

Ø

30
50

17

chrom
chrome
00209561

300°

držák koncový jednostranný
end holder
30
50

Ø

300°

Ø 18

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

chrom
chrome
00209560

držák distanční kroužek
ring holder

3
Ø1

360°

17

5

chrom
chrome
00209558

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák PEN8 dvojitý na hmoždinky
barva: chrom
materiál: ocel, mosaz
PEN8 double holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass

A
A+64
30,6

360°

A

A+64

90°

Ø 51,6

30

300°

A
A+8,5

držák PEN8 dvojitý se závitem
barva: chrom
materiál: ocel, mosaz
PEN8 double holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass

Ø 40

Ø 40

A=

1 sada
1 set

39,4 mm
100 mm
200 mm
300 mm

00209557
00209554
00209555
00209556

A=

1 sada
1 set

27 mm
100 mm
200 mm
300 mm

00209552
00209550
00209551
00209553

A=

1 sada
1 set

100 mm
200 mm
300 mm

00209565
00209566
00209567

A=

1 sada
1 set

100 mm
200 mm
300 mm

00209562
00209563
00209564

30,5

držák PEN8 kloubový na hmoždinky
barva: chrom
materiál: ocel, mosaz
PEN8 jointed holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass

90°

30

300°

A
A+8,5

držák PEN8 kloubový se závitem
barva: chrom
materiál: ocel, mosaz
PEN8 jointed holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass

360°

Ø 51,6

Foto: / Photo:
PORSA - Systemy Meblowe Mirosław Krysiak
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BACK10 A/UX
DVA SVĚTELNÉ SMĚRY
TWO LIGHTING DIRECTIONS
- dekorativní a osvětlovací profil
- T struktura profilu umožňuje směrování světla do čtyř směrů (nahoru, dolů, doleva, doprava)
- montáž pomocí dvou speciálních typů držáků (do zdi) nebo přímo do nábytku pomocí vrutů
- variantní použití difuzoru A
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 18W/m
- decorative and lighting profile
- the T-shaped structure makes it possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
- mounting with two special holders (to the wall) or directly to a piece of furniture, using screws
- optionally, the A cover can be used
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TWIN8

AMBI12
C

WALLE12
CD

difuzor A nasouvací
A slide cover

A
1

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

2

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

1

X
2

U
1

U

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209852

stříbrný elox
anodized
00209862
10,3

1

A

10,5
11,2
40

X

A

11,2
10,5
10,3

U

14

U

černý elox
black anodized
00209854

13,5

max. 10 mm

speciální
special application

hliník surový
raw aluminium
00209864

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • speciální • BACK10 A/UX / LED profiles • special application • BACK10 A/UX
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES
DIFUZORY / COVERS

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor A nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
A slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

0,8

1,7

10

A čirý / A transparent
00209501

2,6

A matný / A frosted
00209502
8,5
11,2

A opálový / A white
00209503
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

8

bílá
white
s otvorem
with hole
00209629

bez otvoru
without hole
00209627

stříbrná
silver
2,5

koncovka BACK10 s otvorem
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
BACK10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2

40

3

s otvorem
with hole
00209631

13,5

koncovka BACK10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
BACK10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

13,5

KONCOVKY / ENDINGS

2

40

8

bez otvoru
without hole
00209633

černá
black
s otvorem
with hole
00209630

bez otvoru
without hole
00209628

šedá
grey
s otvorem
with hole
00209632
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS

nerez
inox
14,5

00209579

3,5

3,5

držák U pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

24

držák U pružný, otvor zahloubený
cone U flexible mounting plate
nerez
inox
14,5

držák X hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting plate

24

držák U pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

5.7

bez otvoru
without hole
00209634

00209580

5

15

držák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting plate

18

www.tron.cz

3,8

hliník surový
raw aluminium
00209605

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

SPOJKA / CONNECTOR
18
50

hliník surový
raw aluminium
00210358

3,8

spojka X montážní
barva: hliník surový
material: hliník
X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

1 sada
1set

LED profily • speciální • BACK10 A/UX / LED profiles • special application • BACK10 A/UX

5.8

STEP10 C
LED PROFIL PRO SCHODIŠTĚ
STEP EDGE PROFILE
- orientační nebo osvětlovací funkce
- 2 možnosti montáže - 3 možnosti svícení
- protiskluzová hrana
- skryté montážní prvky
- mechanická odolnost
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 18W/m
- highlighting or illuminating feature
- 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
- anti slip insert installation option
- hidden mounting
- impact resistant
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

FLOOR12
K/ U

OUTSTAIRS12
BC

C

difuzor C klip
C click cover

C

C

C

41,5
10,

13

,6

10,5
12,6

12

20,6

3

23,8

max. 10 mm

speciální
special application

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00210108

černý elox
black anodized
dostupnost na dotaz
on request

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • speciální • STEP10 C / LED profiles • special application • STEP10 C
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DIFUZORY / COVERS
difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source
10,

3

10

10,5

C

8

3,8

13,1

,5

3

2,
5

6,1

42,6

Ø

4

2x

20,6

20,9

kryt profilu STEP10
barvy: stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník
STEP10 LED cover
colours: anodized, black
material: aluminium

2

černá
black
00209750

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00210109
černý elox
black anodized
dostupnost na dotaz
on request

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

PROTISKLUZOVÁ HRANA / INSERT
protiskluzová hrana STEP10
barvy: průhledná, černá
STEP10 anti slip insert
colours: transparent, black

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C opálový / C white
00209515

stříbrná
silver
00209751

3

HLINÍKOVÝ KRYT / ALUMINIUM COVER

5.11

C čirý / C transparent
00209513

1 pár = 2 ks, balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs, package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka STEP10
barvy: stříbrná, černá
materiál: ocel
STEP10 ending
colours: silver, black
material: steel

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

průhledná
transparent
00209618
černá
black
00209617

www.tron.cz

DVA ZPŮSOBY MONTÁŽE / TWO MOUNTING OPTIONS
1. Svíticí schodnice
s protismykovou hranou
1. Illumitating a step with
anti slip insert applied.

2. Orientační osvětlení se
zvýrazněním schodové hrany
2. Illuminating a step and edge
highlighting.

LED profily • speciální • STEP10 C / LED profiles • special application • STEP10 C
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AMBI12 C
HLINÍKOVÝ LED PROFIL PRO VÝROBU SVÍTIDEL
ALUMINIUM LED PROFILE FOR CREATING LUMINAIRES
- osvětlovací a dekorativní profil
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 18W/m
- lighting and decorative profile
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 18W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

FLAT8
H/UX

BACK10
A/UX

MIKRO10

MIKRO-LINE12

difuzor C klip
C click cover

C

C

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílá
white
00209842

stříbrný elox
anodized
00209843

33

12,2
14,2

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

max. 12 mm

13
0,8 - 2

C

10

speciální
special application

LED profily • speciální • AMBI12 C / LED profiles • special application • AMBI12 C
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

C čirý / C transparent
00209513

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

13

14,2
10,5

C opálový / C white
00209515

difuzor AMBI12
propustnost: opálový
materiál: PET
AMBI12 cover
colour: white
material: PET

C

C

3,5

2,1
5,1
125

difuzor AMBI12 plošný, 590x590x1,5mm
propustnost: opálový
materiál: PS
flat cover AMBI12, 590x590x1,5mm
colour: white
material: PS

opálový / white cover
00209507
1010 x 125 mm
00209508
2010 x 125 mm
590 x 590 mm
00209509

difuzor AMBI12 / cover AMBI12

1 sada = 4 ks
1set = 4 pcs

SPOJKY / CONNECTORS
33

spojka AMBI12 plastový roh 4ks
barva: bílá
materiál: ABS
AMBI12 corner connectors 4pcs
colour: white
material: ABS

bílá
white

00210217

šedá
grey

00210219

stříbrná
silver

00210218

10
20

1 sada = 4 ks
1set = 4 pcs

KLIP / CLAMP
12,4
17,7

držák AMBI12 fixátor difuzoru otočný, 4ks
barvy: bílá
materiál: ABS
AMBI12 rotary clamps to fix cover, 4pcs
colours: white
material: ABS

00209542

1 sada = 4 ks
1set = 4 pcs
34,3

15-20

www.tron.cz

20

8,4

držák AMBI12 pružný, 4ks
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
AMBI12 flexible holder , 4pcs
colour: inox
material: stainless steel

TRON elektronické součástky, s.r.o.

bílá
white

7,1

DRŽÁKY / MOUNTINGS

5.15

1 ks
1 pc

nerez
inox

00209543

LED profil AMBI12 a jeho difuzory umožňují konstruovat dekorativní svítidla různých rozměrů.
Podle použitého LED pásku je možno dosáhnout různých světelných efektů - měkkého světelného přechodu, intenzivního ostrého světla po celé
světelné ploše, které může být ještě navíc zesíleno montáží na bílý povrch.
LED profile AMBI12 and dedicated diffusers allow to create decorative luminaires in different dimensions.
Depending on the LED strip used, different light effects can be achieved - smooth, edge or more intensive even with lighting surface that could be
amplified when mounted on a white surface.

LED profily • speciální • AMBI12 C / LED profiles • special application • AMBI12 C
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ARC12 CD/U5
OHÝBATELNÝ HLINÍKOVÝ LED PROFIL
FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE
- ohýbatelný hliníkový profil
- po ohnutí drží tvar
- minimální poloměr ohybu 50cm
- dekorativní a osvětlovací profil
- možnost současného použití dvou difuzorů – pro lepší rozptyl světla
- vhodný pro venkovní použití (s difuzorem D a proti vodě chráněným LED páskem)
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- flexible aluminium profile
- the profile keeps shaped bend
- minimal bending radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers – better light dispersion
- possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

SLIM8
A/ Z

SMART10
A/Z

BEGTON12
J/S

UNI12
BCD/U

C

difuzor C klip
C click cover

D

difuzor D klip
D click cover

U5

držák U5, otvor zahloubený
cone U5 mounting plate

D

C

U5

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209844

stříbrný elox
anodized
00209848

U5

C 12,6
D 17,8
C

3,3

20
12

černý lak
black painted
00209846

D

hliník surový
raw aluminium
max. 12 mm

speciální
special application

00209850

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • speciální • ARC12 CD/U5 / LED profiles • special application • ARC12 CD/U5

5.18

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source
Max. šířka LED pásku
s difuzorem C: 10 mm
Maximum LED strip width
while using C cover: 10 mm

DIFUZORY / COVERS
difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

3,9

3,8

10,5

8,5

10,9

D opálový / D white
00209522

Koncovka s označenými místy pro vrtání otvorů.
Ending with marked space to bore the holes.

1 pár = 2 ks, balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

koncovka ARC12 / ARC12 ending

5,7

koncovka ARC12
barvy: bílá, šedá, černá
materiál: ABS
ARC12 ending
colours: white, grey, black
material: ABS

C opálový / C white
00209515

11,6

19,2

KONCOVKY / ENDINGS

C čirý / C transparent
00209513

11,6

13,1

difuzor D klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D click cover
colour: white
material: PMMA

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

2
20

2
7

bílá
white

00209621

stříbrná
silver
černá
black

00120556

šedá
grey

00209625

00209622

koncovka D ARC12 / ARC12 D ending
12,3

koncovka ARC12 pro difuzor D
barvy: bílá, šedá, černá
materiál: ABS
ARC12 D ending
colours: white, grey, black
material: ABS

2
20

2
7

bílá
white

00209626

stříbrná
silver

00120557

černá
black

00209623

šedá
grey

00209624

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

DRŽÁKY / MOUNTINGS
22

držák U5 otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U5 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

držák U5 otvor zahloubený
cone U5 mounting plate
nerez
inox

2,2

20,1

00209585

držák U5 boční
side U5 mounting plate
15,2

17,2

držák U5 boční na hmoždinku
barvy: bílá, stříbrná, černá
materiál: nerezová ocel
side U5 mounting plate
colours: white, silver, black
material: stainless steel, aluminium

22

20

bílá
white

00209582

stříbrná
silver

00209584

černá
black

00209583

1 sada
1set

závěs pro SELV zdroj max. 50V, 1500mm
barvy: bílá, stříbrná, černá
SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

závěs SELV 50V 1500
SELV sling 50V 1500

1500

ZÁVĚS / SLING

MAX
20 N

x2

5.19

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

bílá
white

00210359

stříbrná
silver

00210361

černá
black

00210360

LED profily • speciální • ARC12 CD/U5 / LED profiles • special application • ARC12 CD/U5

5.20

FIX12 / FIX16
NEJJEDNODUŠŠÍ INSTALACE LED PÁSKU
THE SIMPLEST INSTALLATION OF A LED STRIP
- fungují jako chladič
- pro snadné nalepení LED pásku
- minimální výška
- výhodná cena při použití bez difuzoru
- pomocné montážní profily pro:
FIX12 pro profily s označením X, FIX16 pro profily s označením T
- FIX12: LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- FIX16: LED pásek: šířka max. 16mm, příkon max. 20W/m
- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a cover
- it can also function as a mounting profile:
FIX12 for profiles with X socket, FIX16 for profiles with T socket
- FIX12: LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m
- FIX16: LED strip: width max. 16mm, power supply max. 20W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER
SLIM8
A/ Z

SMART10
A/Z

SURFACE10
BC/UX

BEGTON12
J/S

ARC12
CD/R

SURFACE14
EF/TY

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

max. 12 mm

stříbrný elox
anodized
00209953

speciální
special application
montáž pomocí vrutů
nebo lepicí pásky
mounting with screws
or adhesive tape

hliník surový
raw aluminium
00209961
18
13,4
3,8

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

max. 16 mm

bílý lak
white painted
00209969

speciální
special application
montáž pomocí vrutů
nebo lepicí pásky
mounting with screws
or adhesive tape

stříbrný elox
anodized
00209973

20,5

17,4

černý elox
black anodized
00209971

hliník surový
raw aluminium
00209975

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • speciální • FIX12 / FIX16 / LED profiles • special application • FIX12 / FIX16
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OUTSTAIRS12 BC
MOSAZNÝ PROFIL PRO OSVĚTLENÍ SCHODŮ
BRASS PROFILE TO ILLUMINATE THE EDGE OF A STAIR STEPS
- dekorativní a osvětlovací profil
- vysoká odolnost proti vnějším podmínkám
- pro prostředí s vysokou vlhkostí doporučujeme použít LED pásek v provedení IP65
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- high resistance to weather conditions
- in high humidity conditions we recommend using IP65 LED strip
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

STEP10
C

FLOOR12
K/ U

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

B

C

délka = 1,6 m
length = 1,6 m
46
26

mosaz
brass
00210056

27,8

12,6
15,6

15,3

11,3

20
12,1

Dostupné délky / Available lengths
max. 1,6m

18,2

max. 12 mm

speciální
special application

LED profilly • speciální • OUTSTAIRS12 BC / LED profiles • special application• OUTSTAIRS12 BC
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

B čirý / B transparent
00209510

4,6

2,8

14,1
12,1

B

B matný / B frosted
00209511

B

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

0,8

15,2

14,1

C čirý / C transparent
00209513
3,7

2,8

10,5

C

C
C

3,8

13,1

mosaz
brass
00209713

12,8

koncovka OUTSTAIRS12
barva: mosaz
materiál: mosaz
OUTSTAIRS12 ending
colour: brass
material: brass

15,6

2,5

Připevnění koncovek montážním lepidlem
Endings mounted with assembly adhesive

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C opálový / C white
00209515

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

KONCOVKY / ENDINGS

5.25

B opálový / B white
00209512

www.tron.cz

LED profily • speciální • OUTSTAIRS12 BC / LED profiles • special application • OUTSTAIRS12 BC
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WALLE12 BCD
LED PROFIL PRO MONTÁŽ NA STĚNU
WALL-MOUNTED PROFILE
- dekorativní a osvětlovací profil
- montuje se přímo na stěnu nebo strop
- 6 druhů difuzorů
- vhodný pro venkovní použití (s difuzorem D a LED páskem chráněným proti vlhkosti)
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 25W/m
- decorative and lighting profile
- mounted directly on a wall or ceiling
- 6 types of matching covers
- possibility of outdoor usage (with D cover and waterproof LED strip)
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 25W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

FLAT8
H/UX

BACK10
A/UX

AMBI12
C

FRAME14
BC/Q

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

D

difuzor D klip
D click cover

D

C
B

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210204

stříbrný elox
anodized
00210206

max. 12 mm

hliník surový
raw aluminium
00120559

speciální
special application
Dostupné délky / Available lengths
max 4m

LED profily • speciální • WALLE12 BCD / LED profiles • special application • WALLE12 BCD
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PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DIFUZORY / COVERS

B

difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

0,8

15,2
14,2

B čirý / B transparent
00209510

B

4,5

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

Pozor!
Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note!
Dimensions of the space
to install LED source

B matný / B frosted
00209511

C

3,8

13,1
14,2
5,5

C

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

D
19,2

14

14,2

D opálový / D white
00209522

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

KONCOVKY / ENDINGS
koncovka WALLE12
barvy: bílá, stříbrná, šedá
materiál: ABS
WALLE12 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

23

koncovka WALLE12
WALLE12 ending

55

2
7

koncovka WALLE12 pro difuzor D
barvy: bílá, stříbrná, šedá
materiál: ABS
WALLE12 D ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

bílá
white

00209822

stříbrná
silver

00209823

šedá
grey

00209824

23

koncovka WALLE12 pro difuzor D
WALLE12 D ending

9,5

55

2
7

HLINÍKOVÝ KRYT / ALUMINIUM COVER
kryt profilu WALLE12
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník
WALLE12 cover
colours: white, anodized
material: aluminium

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C opálový / C white
00209515

2,8

difuzor D klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D click cover
colour: white
material: PMMA

10,9

C čirý / C transparent
00209513

D

5.29

B opálový / B white
00209512

bílá
white

00209825

stříbrná
silver

00209826

šedá
grey

00209827

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00210198
stříbrný elox
anodized
00210200

www.tron.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
1 sada
1 set

SPOJKY / CONNECTORS
24

22

22
50

00210357

0,2

24

spojka WALLE12, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník
WALLE12 connector 90 deg
colours: white, anodized
material: aluminium

nerez
inox

55

spojka WALLE12 montážní, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
WALLE12 straight connector
colour: inox
material: stainless steel

bílý lak
white painted
00210355
stříbrný elox
anodized
00210356

LED profily • speciální • WALLE12 BCD / LED profiles • special application • WALLE12 BCD
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FRAME14 BC/Q
HLINÍKOVÝ PROFIL DO SÁDROKARTONU
ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD
- dekorativní a osvětlovací profil
- určený do sádrokartonu - dekorativní konstrukční zakončení
- spojitá světelná linie (při použití pásku 120 LED/m a opálového difuzoru)
- různé způsoby spojení pomocí spojek
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 25W/m
- decorative and lighting profile
- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
- continuous line of light (when using LED strip 120LED/m and white cover)
- multiple arrangements through a variety of connectors
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 25W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

FLAT8
H/UX

DEEP10
BC/UX

WALLE12
CD

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

Q

spojka Q
Q connector

1

Q

Q
Q
Q

4

B

B

C

C

5,4

bílý lak
white painted
00209987
Pozor! Profil není nosnou
konstrukcí.
Note! The profile
isn't a construction profile.

7,5

17,4

stříbrný elox
anodized
00209990

10,7

max. 14 mm

16,1

22,7

33,4

14,8

12,6
15,6

3

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

28
17,4

2

speciální
special application
hliník surový
raw aluminium
00209991

7,5

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • speciální • FRAME14 BC/Q / LED profiles • special application• FRAME14 BC/Q

5.32

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

14,8

15,1

12

B matný / B frosted
00209511

B
15,2

0,8

Pozor!
Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note!
Dimensions of the space
to install LED source

12,4

B čirý / B transparent
00209510

B

B opálový / B white
00209512

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

12,4

C čirý / C transparent
00209513

16

14,8
12

C opálový / C white
00209515

C
3,8

13,1

CC

1 ks
1 pc

SPOJKY / CONNECTORS

spojka Q 180° horizontální
Q 180 deg connector
00210229
14

spojka Q 180° / 135° / 90° horizontální
materiál: pozinkovaná ocel
Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector
material: zinc coated

82

3

14

29

spojka Q 135° horizontální
Q 135 deg connector
00210226

3

63

14

45

spojka Q 90° horizontální
Q 90 deg connector
00210227

3

45

spojka Q 90° vertikální
Q 90 deg bent connector
00210228
3

43,6

spojka Q 90° vertikální
materiál: pozinkovaná ocel
Q 90 deg bent connector
material: zinc coated

43,6

5.33

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz
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5.34

OVAL20 BC
MULTIFUNKČNÍ ŠATNÍ TYČ
A DOUBLE-FUNCTION BAR FOR WARDROBES
- dekorativní a osvětlovací profil
- šatní tyč pro zavěšení věšáků a osvětlení vnitřního prostoru skříně
- 3 možnosti montáže: mezi stěny, ze stěny s výložníkem ze stropu, dvojitým výložníkem ze stropu
- dvě volitelná umístění LED pásku
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 20W/m
- decorative and lighting profile
- a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
- 3 mounting options: side-to-side, as an extension arm from a side, as an extension arm from the top
- two LED strip installation depths to choose from
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 20W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

PEN8
I

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

B
B

C

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00210057
Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

21
23

29,5

28

12,6
15,6

max. 20 mm

speciální
special application

LED profily • speciální • OVAL20 BC / LED profiles • special application • OVAL20 BC

5.36

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP
23

16,9
11,6

21

B

B matný / B frosted
00209511

0,8

11,4

15,2

B čirý / B transparent
00209510

1,6
4

1,5
7,6

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

23
21

13

16,9

10,5

1,6
5,4

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

1,5
7,6

B opálový / B white
00209512

C čirý / C transparent
00209513

C

3,8

13,1

C opálový / C white
00209515

DRŽÁKY / MOUNTINGS

Ø

3x

1 sada
1 set

3,2

držák OVAL20 koncový
OVAL20 side holder
10

držák OVAL20 koncový
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS
OVAL20 side holder
colours: silver, grey
material: ABS

26

10
Ø 60

držák OVAL20 s výložníkem
barva: stříbrná
materiál: ABS, ocel, hliník
OVAL20 single extension arm
colour: silver
material: ABS, steel, aluminium

stříbrná
silver

00209547

šedá
grey

00209548

držák OVAL20 s výložníkem
OVAL20 single extension arm
stříbrná
silver

31
3x

3,2

10

100

Ø

00209546

42

7

26

10
Ø 60

31

výložník OVAL20 dvojitý
barva: stříbrná
materiál: ABS, ocel, hliník
OVAL20 double extension arm
colour: silver
material: ABS, steel, aluminium

100

výložník OVAL20 dvojitý
OVAL20 double extension arm

42

stříbrná
silver
7

x2
5.37
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00209549

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock

DRŽÁKY / MOUNTINGS

3x

3,2

1 sada
1 set
41,3

držák OVAL20 trojúhelníkový
materiál: pozinkovaná ocel
OVAL20 simple holder
material: zinc coated steel

Ø

5

44

pozinkovaný
zinc coated
00209545
délka = 2 m
length = 2 m

22

0,4

POMOCNÝ PROFIL / LED MOUNTING
pomocná I pásovina pro OVAL20 pro LED pásek
materiál: hliník
OVAL20 LED mounting
material: aluminium

držák OVAL20 trojúhelníkový
OVAL20 simple holder

pomocný I profil 22mm
LED mounting I 22mm
hliník surový
raw aluminium
00210082

LED profily • speciální • OVAL20 BC / LED profiles • special application • OVAL20 BC

5.38

PRO SKLENĚNÉ POLICE
GLASS APPLICATION

2017
LED profily
LED profiles

TWIN8
DVĚMA SMĚRY SVÍTICÍ HRANOVÝ PROFIL PRO SKLENĚNÉ POLICE
A TWO-WAY EDGE PROFILE FOR GLASS SHELVES
- dekorativní a osvětlovací profil
- montáž na zadní hranu skla nebo police
- 2 směry světla: nahoru a dolů
- osvětlení zadní stěny vitríny
- přídavné svícení do skleněné hrany u profilu TWIN8 PLUS
- pro skleněné police tloušťky 8mm
- pro menší tloušťku skla doporučujeme použít lepící pásku
- poznámka: profil nemá nosnou funkci
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 10W/m
- decorative and lighting profile
- mounted on a glass or shelf rear edge
- 2 lighting directions: up and down
- illuminating the rear side of a display case
- additionaly illumination of the glass edge with the TWIN8 PLUS profile
- fits the 8 mm thick glass panel
- when using on a thinner glass, consider additional adhesive tape
- note: the profile is not a construction element
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 10W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

BACK10
A/UX

EDGE10
BC

MIKRO10

MIKRO-LINE12

CABI12
E

max. 8 mm

20,4

8

28

pro skleněné police
glass application

8,2

8,2

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

TWIN8
hliník surový
raw aluminium
00210133

TWIN8 PLUS
hliník surový
raw aluminium
00210136

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

TEPLOVODIVÁ PÁSKA / THERMAL TAPE
teplovodivá páska 45 x 10 mm
lepicí, oboustranná
thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

1 ks
1 pc

00209841

LED profily • skleněná police • TWIN8
LED profiles • glass application • TWIN8

LED profily • pro skleněné police • TWIN8 / LED profiles • glass application • TWIN8

6.2

MIKRO10
MALÝ PROFIL PRO HRANOVÉ SVÍCENÍ DO SKLA
A SMALL EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS
- pro osvětlení hrany nebo motivů vygravírovaných v ploše skla
- pro použití v nábytku (výstavní vitríny) nebo v reklamě
- nenápadný design
- pro sklo tloušťky 6mm
- poznámka: profil nemá nosnou funkci
- LED pásek: šířka max. 8mm, příkon max. 10W/m
- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
- to be used for furniture (display cases) or advertising
- discreet form
- fits the 6 mm thick glass panel
- note: the profile is not a construction element
- LED strip: width max. 8mm, power supply max. 10W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TWIN8

EDGE10
BC

MIKRO-LINE12

CABI12
E

6

12,5
10,5

18

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

max. 10 mm

stříbrný elox
anodized
00210050

pro skleněné police
glass application

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs
7,8

18

6

koncovka MIKRO10
barvy: stříbrná, šedá, průhledná
materiál: ABS, PC
MIKRO10 ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, PC

12,5

KONCOVKY / ENDINGS

2
7

stříbrná
silver
00209706
šedá
grey
00120558
průhledná
transparent
00209705

LED profily • pro skleněné police • MIKRO10 / LED profiles • glass application • MIKRO10

6.4

EDGE10 BC
ZAKONČENÍ HRAN A OSVĚTLENÍ REKLAMNÍCH VITRÍN
FINISHING EDGES AND LIGHTING OF DISPLAY WINDOWS
- pro zakončení a posílení hran výstavních vitrín s tloušťkou větší než 8mm
- vhodné pro dekorativní orámování reklamních výloh
- šikmé osvětlení - netvoří odlesky
- horní nebo spodní osvětlení
- snadná instalace - pro pozorovatele neviditelná oboustranná lepicí páska
- při použití tenčího skla doporučujeme použít přídavné klíny nebo lepicí pásku
- LED pásek: šířka max. 10mm, příkon max. 20W/m
- the product for finishing and strengthening display window edges to a thickness up to 8 mm
- suitable for decorative 'framing' of the display window
- light is emitted at an angle - it does not cause glare
- top or bottom illumination
- easy installation - a double-sided tape not visible to customers
- when using on a thinner glass, consider additional wedging or adhesive tape
- LED strip: width max. 10mm, power supply max. 20W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TWIN8

MIKRO10

MIKRO-LINE12

FRAME14
BC/Q

CABI12
E

B

difuzor B nasouvací
B slide cover

C

difuzor C klip
C click cover

C

optika C lineární klip
C lens cover

B
C
C

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted
00209945

15,6
14,4

11
12,6
15,6

13,6

22,5

8

stříbrný elox
anodized
00209949

černý elox
black anodized
00209947

hliník surový
raw aluminium
00209951
max. 10 mm

pro skleněné police
glass application

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • pro skleněné police • EDGE10 BC / LED profiles • glass application • EDGE10 BC

6.6

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS
difuzor B nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
B slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

B čirý / B transparent
00209510
Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

B matný / B frosted
00209511

3

5,7

11

0,8

15,2

B

B opálový / B white
00209512

3

difuzor C klip
propustnost: čirý, opálový
materiál: PMMA
C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

11,2
14,2

3,8

C

6,8

11

13,1

C čirý / C transparent
00209513

11,2
14,2

C opálový / C white
00209515

3

optika C lineární klip
propustnost: čirá
materiál: PC
C lens click cover
colour: transparent
material: PC

7,5

C

11

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

13,5

2

3,9

koncovka EDGE10
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
EDGE10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

18,4

TEPLOVODIVÁ PÁSKA / THERMAL TAPE

2
10

bílá
white

00209674

stříbrná
silver

00209673

černá
black

00209675

šedá
grey

00209676

1 ks
1 pc

00209841

teplovodivá páska 45 x 10 mm
lepicí, oboustranná
thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

TRON elektronické součástky, s.r.o.

C optika / C lens
00209840

11,2
14,2

KONCOVKY / ENDINGS

6.7

6,8

13,4

www.tron.cz

V závislosti na způsobu instalace
může profil EDGE10 osvětlovat
plochu police shora nebo zespodu.
Depending on the installation
method, EDGE10 profile may
illuminate the display area from
the top or from below.

LED profily • pro skleněné police • EDGE10 BC / LED profiles • glass application • EDGE10 BC

6.8

MIKRO-LINE12 J
PROFIL PRO HRANOVÉ SVÍCENÍ SKLENĚNÝCH POLIC
EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS
- dekorativní a osvětlovací profil
- prosvětlení hran nebo v ploše vygravírovaných motivů
- používaný zejména pro nábytek a reklamu
- primárně pro tloušťku skla 5-8mm (pro tenčí sklo použijte vymezovací klíny)
- poznámka: profil nemá nosnou funkci
- LED pásek: šířka max. 12mm, příkon max. 15W/m
- decorative and lighting profile
- illuminates the edge or engraving on the glass panel surface
- mainly for furniture and advertisement use
- fits the 5-8 mm glass panels (in the case of a thinner glass panel, use extra wedges)
- note: the profile is not a construction element
- LED strip: width max. 12mm, power supply max. 15W/m

PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER

TWIN8

EDGE10
BC

MIKRO10

CABI12
E

5-8

12,4

16,5
14

27

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

max. 12 mm

stříbrný elox
anodized
00210052

pro skleněné police
glass application

hliník surový
raw aluminium
00210054

skladová položka
available in stock

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

27

2,5
10,5

stříbrná
silver

00209711

šedá
grey

00209712

průhledná
transparent

00209707

Pozor! Ověř rozměry prostoru pro LED pásek
Note! Dimensions of the space to install LED source

12,4

9

7,7

koncovka MIKRO-LINE12
barvy: stříbrná, šedá, průhledná
materiál: ABS, PC
MIKRO-LINE12 ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, PC

16,4

KONCOVKY / ENDINGS

13

LED profily • pro skleněné police • MIKRO-LINE12 J / LED profiles • glass application • MIKRO-LINE12 J

6.10

J

difuzor J nasouvací
J slide cover

J

14
16,5

13

12,4

27

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

max. 12 mm

stříbrný elox
anodized
00210052

speciální
special application

hliník surový
raw aluminium
00210054

skladová položka
available in stock

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

koncovka MIKRO-LINE12 LINIA
barvy: stříbrná, šedá, průhledná
materiál: ABS, PC
MIKRO-LINE12 LINIA ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, PC

16,4

KONCOVKY / ENDINGS

2,5
8,5

27

difuzor J nasouvací
propustnost: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP
J slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP

šedá
grey

00209710

průhledná
transparent

00209708

12,4

12,4

4,5

9

0,8

9

0,8

www.tron.cz

J čirý / J transparent
00209538

J matný / J frosted
00209539

20

13,8

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro LED pásek
Note! Dimensions of the space
to install LED source

12,4

TRON elektronické součástky, s.r.o.

00209709

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

DIFUZORY / COVERS

6.11

stříbrná
silver

J opálový / J white
00209540

PŘÍKLADY POUŽITÍ:
PROFILE APPLICATION:

S opálovým difuzorem - spojitá světelná linie
With white cover - continuous light line.

Skleněná police - prosvětlení pískované hrany
With glass panel - illumination of sandblasted glass edge.

LED profily • pro skleněné police • MIKRO-LINE12 J / LED profiles • glass application • MIKRO-LINE12 J
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30

VARIO30

2017
LED profily
LED profiles

VARIO30
STAVEBNICOVÝ LED OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM

příklad / an example
varianta 18

VARIOUS LIGHT IDEAS

08D

- přes 30 variant a kombinací
- od zavěšených až po zapuštěné
- kryt napájecího zdroje
- rovnoměrná světelná linie u rohových spojek
- neomezené možnosti generování světla

03

01

08

01

- more than 30 variations and combinations
- from pendant to recessed
- housing around the powering supply
- continuous light line in angular connections
- unlimited possibilities in creating light

FIX16

01

08D
03

03

FIX16

Y

T

01
02
08

A9

03

C9

E9

C9

03

E9

E9

A9

C9
04

05

7.1

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

07

06

TYPICKÉ VARIANTY / PROMOTED VARIANTS

varianta 27 - zavěšený 09-08-02-C9
variant 27 - pendant 09-08-02-C9

varianta 15 - stropní FIX16-08-01-E9
variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9
FIX16

09
08

08
01

02
C9

E9

varianta 32 - boční na stěnu FIX16-08-03-B9
variant 32 - wall side FIX16-08-03-B9

varianta 11 - do nábytku FIX16-01-C9
variant 11 - furniture FIX16-01-C9
FIX16
01

B9

C9

03

08

FIX16

varianta 06 - zapuštěný 06-E9
variant 06 - recessed 06-E9

06

varianta 05 - zapuštěný 05-C9 montáž do omítky
variant 05 - recessed 05-C9 spackle mounting

E9
05

C9

LED profily • VARIO30 / LED profiles • VARIO30

7.2

VARIO30

11 LED profilů,
11 LED profiles,

7 difuzorů, 8 držáků,
7 diffusers, 8 mountings

PŘISAZENÉ / SURFACE MOUNTED
D9

D9

E9

E9

C9

C9

A9

A9

A9 C9

01

02

03

T

T

T

Y

Y

Y

Y

Y

Y

příklady / examples

příklady / examples

příklady / examples
03

03

01

varianta 11

08

zdroj
power
supply

varianta 15
01

02

02
FIX16

varianta 20

zdroj
power
supply

08

varianta 19

varianta 17

01
08

T

zdroj
power
supply

varianta 18

02
zdroj
power
supply

FIX16

varianta 16

10

01

08

09

FIX16

varianta 12

02

08

FIX16

zdroj
power
supply

varianta 27

varianta 17

varianta 17
varianta 25

varianta 21

varianta 28

09

FIX16

varianta 16

02

08

T

varianta 22

03

zdroj
power
supply

varianta 30
02

02

01

08

zdroj
power
supply

varianta 25

02

varianta 33

varianta 31

03

Y

varianta 23

02

08

02

varianta 17

08

zdroj
power
supply

zdroj
power
supply

03

varianta 34
01
08

03
zdroj
power
supply

varianta 26

03

varianta 18

7.3
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varianta 33
varianta 34

08

Y

09

varianta 18

03

01

zdroj
power
supply

varianta 18

03

Y

08

varianta 35

T
zdroj
power
supply

zdroj
power
supply

varianta 32

varianta 29

varianta 26

02

08

03

09

varianta 24
10

01

varianta 13

varianta 14

03

01

01
FIX16

E9

D9

13 koncovek, 22 úhlových spojek
13 endings, 22 angular connectors
ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
RECESSED MOUNTED

MONTÁŽ POD OMÍTKU
RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED
D9

D9

D9

D9

E9

E9

E9

E9

C9

C9

C9

C9

A9

A9

A9

A9

04

06

05

varianta 04

07

varianta 05

varianta 06

varianta 07

U9

U9

U9

U9

U9

U9

U9

U9

POMOCNÉ PROFILY
ASSISTANT PROFILES

KRYT NA ZDROJ
POWER SUPPLY COVER
FIX16
zdroj

08

08 power

supply

09

varianta 36

DIFUZOR C9 KLIP
C9 CLICK DIFFUSER

DIFUZOR A9 NASOUVACÍ
A9 SLIDE DIFFUSER
čirý
transparent

A9

09

opálový
white

opálový
white

FIX16

10

DIFUZOR D9 KLIP
D9 CLICK DIFFUSER

čirý
transparent

matný
frosted

A9

zdroj
power
supply

DIFUZOR E9 KLIP
E9 CLICK DIFFUSER

LED DRŽÁK
LED CLAMP

opálový
white

opálový
white

koncovka D9
opálová
D9 ending
white

koncovka E9
opálová
E9 ending
white

A9
SPOJKY PRO PROFILY
02, 05, 07
CONNECTORS FOR
PROFILES 02, 05, 07

KONCOVKY PRO PROFILY
ENDINGS FOR PROFILES

03

02

01

DRŽÁKY PRO
PROFILY 01, 02, 03
MOUNTINGS FOR
PROFILES 01, 02, 03

DRŽÁKY PRO
PROFILY 06, 07
MOUNTINGS FOR
PROFILES 06, 07

horizontální / horizontal
60°

135°

90°

120°

T
04

05

06

07

U9

180°

U9

pružný
flexible

Y

vertikální / vertical

90°

do drážky
rack

270°

08A

08B

08C

08D

Y

pružný
zahloubený
flexible cone

U9
zahloubený
cone

U9
s pružinou
spring
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7.4

Skladová položka
Available in stock

PŘISAZENÉ / SURFACE
LED profil VARIO30-01 / LED profile VARIO30-01

33,4
LED max width - 31

01

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

6,8
12,8

29,8
T Y 17,8

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210147

stříbrný elox
anodized

00210151

černý elox
black anodized

00210149

hliník surový
raw aluminium

00210153

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profil VARIO30-02 / LED profile VARIO30-02
33,4
LED max width - 31

29,8
T Y 17,8

23,6
29,6

02

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210155

stříbrný elox
anodized

00210157

černý elox
black anodized

00210156

hliník surový
raw aluminium

00210159

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profil VARIO30-03 / LED profile LED VARIO30-03

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210160

stříbrný elox
anodized

00210162

černý elox
black anodized

00210161

hliník surový
raw aluminium

00210164

38
LED max width -

31

31,8

33,4
29,8

03

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

7.5
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ZAPUŠTĚNÉ / RECESSED

Skladová položka
Available in stock

LED profil VARIO30-04 / LED profile VARIO30-04

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

63,4
33,4

04

15,9

12,9

LED max width - 31

00210165

stříbrný elox
anodized

00210166

hliník surový
raw aluminium

00210168

2

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

bílý lak
white painted

Dostupné délky / Available lengths
max. 4mm

LED profil VARIO30-05 / LED profile VARIO30-05

63,4
33,4

05

24

21

LED max width - 31

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210169

stříbrný elox
anodized

00210170

hliník surový
raw aluminium

00210172

2

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

bílý lak
white painted

00210173

stříbrný elox
anodized

00210175

13
14

černý elox
black anodized

00210174

hliník surový
raw aluminium

00210179

44,4
U9 33,4
LED max width - 31

06
C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

1

LED profil VARIO30-06 / LED profile VARIO30-06

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profil VARIO30-07/ LED profile VARIO30-07

44,4
U9 33,4

23
24

LED max width - 31

07

1

C9 D9 E9 31,4
A9 31,4

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210180

stříbrný elox
anodized

00210182

černý elox
black anodized

00210181

hliník surový
raw aluminium

00210184

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

LED profily • VARIO30 / LED profiles • VARIO30

7.6

KRYT ZDROJE / POWER SUPPLY COVER

Skladová položka
Available in stock

kryt zdroje VARIO30-08 / power supply cover VARIO30-08

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

33,4

LED power supply
max width

31

27,4
33,4

zdroj
power
supply

23

30
T Y 17,8

31

bílý lak
white painted

00210185

stříbrný elox
anodized

00210187

černý elox
black anodized

00210186

hliník surový
raw aluminium

00210189

08

28
30,8

POZOR! Ověř rozměry prostoru
pro napájecí zdroj
Note! Dimensions of the space
needed to install LED power supply

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

PROFILY POMOCNÉ / ASSISTANT PROFILES

Skladová položka
Available in stock

profil VARIO30-09 / profile VARIO30-09

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

33,4

29,8

3

09

bílý lak
white painted

00210190

stříbrný elox
anodized

00210192

černý elox
black anodized

00210191

hliník surový
raw aluminium

00210193

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

profil VARIO30-10 / profile VARIO30-10

17,6

3,9

29,1
10

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

bílý lak
white painted

00210194

stříbrný elox
anodized

00210196

černý elox
black anodized

00210195

hliník surový
raw aluminium

00210197

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

profil FIX16 / profile FIX16

17,2

3,8

20,5

bílý lak
white painted

00209969

stříbrný elox
anodized

00209973

černý elox
black anodized

00209971

hliník surový
raw aluminium

00209975

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

7.7
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DIFUZORY / DIFFUSERS

Skladová položka
Available in stock

31

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

0,8

difuzor A9 nasouvací
barvy: čirý, matný, opálový
materiál: PC, PP, PP
A9 slide diffuser
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

A9

27,9

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro instalaci LED výzbroje
Note! Dimensions of the space
needed to install LED source

27,9

A9

10,6

12,6

A9 čirý/ A9 transparent
00209504

A9 matný/ A9 frosted
00209505

A9
VARIO30-06

VARIO30-04
27,9

A9
VARIO30-03

20,7

A9

A9 opálový / A9 white
00209506

A9
VARIO30-07

VARIO30-05

difuzor C9 klip
barvy: čirý, opálový
materiál: PMMA
C9 click diffuser
colours: transparent, white
material: PMMA

30,3

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

4,3

A9
VARIO30-02

20,7

29,9

27,9

C9

C9 čirý / C9 transparent
00209520

13

27,9

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro instalaci LED výzbroje
Note! Dimensions of the space
needed to install LED source

27,9

C9

11

A9
VARIO30-01

27,9

21,7

27,9

4,9

27,9

C9 opálový / C9 white
00209521

C9
VARIO30-06

VARIO30-04
27,9

C9
VARIO30-01

27,9

C9
VARIO30-02

C9
VARIO30-03

difuzor D9 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D9 click diffuser
colour: white
material: PMMA

C9

koncovka D9
propustnost: opálový
materiál: PMMA
D9 ending
colour: white
material: PMMA

33,4

E9
26,3

Pozor! Ověř rozměry prostoru
pro instalaci LED výzbroje
Note! Dimensions of the space
needed to install LED source

C9
VARIO30-07

VARIO30-05

D9

difuzor E9 klip
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E9 click diffuser
colour: white
material: PMMA

21,1

21,1

30,3

27,9

21,1

27,9

5,3

27,9

koncovka E9
propustnost: opálový
materiál: PMMA
E9 ending
colour: white
material: PMMA

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

E9 opálový / E9 white
00209527

27,9
27,9

27,9

27,9

27,9

27,9

E9
VARIO30-02

E9
VARIO30-03

E9
VARIO30-04

E9
VARIO30-05

43,1

33

43,1

35

44,1

27,3

E9
VARIO30-01

52,3

27,9

E9
VARIO30-06

E9
VARIO30-07

LED profily • VARIO30 / LED profile • VARIO30

7.8

Skladová položka
Available in stock

DRŽÁKY / MOUNTINGS

držák Y pružný, otvor oválný
Y flexible mounting plate
22

držák Y pružný, otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

22
18,8

3,5

20

držák T hliníkový, otvor kulatý
T mounting plate

01 02 03

hliník surový
raw aluminium
00209578

3,8

20,5

30

držák U9 otvor oválný
U9 mounting plat
35,5

nerez
inox

9,5

30

nerez
inox

06 07
35,5

9,5

00209594

10,8

držák U9 do drážky
rack U9 mounting plate
nerez
inox

06 07
49,4

21,5

16,2

držák U9 pružinový
spring U9 mounting plate

9,5

76,3

nerez
inox

15
59,2

35,5

06 07

19

135°

25

01 02 03

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

00209592

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

19

120°

00209595

10,3

01 02 03

set neobsahuje pružné držáky profilu se zahloubeným otvorem
cone flexible mounting plates not included

7.9

00209593

držák U9 pružný zahloubený
cone U9 mounting plate

DRŽÁK POLOHOVACÍ / TILTED BRACKET
držák polohovací
barvy: bílá, stříbrná,
černá, šedá
materiál: nerezová ocel
tilted bracket
colours: white, silver,
black, grey
material: stainless steel

00209609

5

36,5

držák U9 pružinový
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
spring U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox

30

držák U9 do drážky se zuby
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
rack U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

držák Y pružný otvor zahloubený
cone Y flexible mounting plate

01 02 03

06 07

00209607

3,5

18,8

držák T hliníkový, otvor kulatý
barva: hliník surový
materiál: hliník
T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

držák U9 pružný zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

nerez
inox

01 02 03

držák Y pružný, otvor zahloubený
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

držák U9 otvor oválný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák polohovací
tilted bracket
bílý
white

00209596

stříbrný
silver

00209599

černý
black

00209598

šedý
grey

00209600

Skladová položka
Available in stock

DRŽÁK LED VÝZBROJE / LED CLAMP
2,8

1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

držák LED výzbroje
LED clamp
7

držák LED výzbroje
barva: bílý lak
materiál: ocel
LED clamp
colour: white painted
material: steel

30,7

bílý lak
white painted
00209620

SPOJKY VARIO30-02 / CONNECTORS VARIO30-02
spojka VARIO30-02, 60° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

60o

100

spojka VARIO30-02, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

60

90o

100

spojka VARIO30-02, 90° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

40

90o
100

53,2

spojka VARIO30-02, 120° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

120o

100

spojka VARIO30-02, 135° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

40

135o

180o

30,9

100

spojka VARIO30-02,03, 180°montážní spojka
barvy: hliník surový
materiál: hliník
VARIO30-02,03 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium
spojka VARIO30-02, 270° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-02 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

1 sada
1 set

30

bílý lak
white painted

00210305

stříbrný elox
anodized

00210307

černý elox
black anodized

00210306

bílý lak
white paintedd

00210308

stříbrný elox
anodized

00210310

černý elox
black anodized

00210309

bílý lak
white painted

00210311

stříbrný elox
anodized

00210312

černý elox
black anodized

00210313

bílý lak
white painted

00210296

stříbrný elox
anodized

00210298

černý elox
black anodized

00210297

bílý lak
white painted

00210299

stříbrný elox
anodized

00210301

černý elox
black anodized

00210300

hliník surový
raw aluminium

00210316

bílý lak
white paintedd

00210302

stříbrný elox
anodized

00210304

černý elox
black anodized

00210303

100

270o

100

35,9

LED profily • VARIO30 / LED profiles • VARIO30
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Skladová položka
Available in stock

SPOJKY VARIO30-03 / CONNECTORS VARIO30-03

30,9

spojka VARIO30-02,03, 180° montážní spojka
barvy: hliník surový
materiál: hliník
VARIO30-02,03 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

1 sada
1 set

180o
100

SPOJKY VARIO30-05 / CONNECTORS VARIO30-05
spojka VARIO30-05, 60° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 60 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

126

90o

o

120

108,7

135

7.11
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00210325

stříbrný elox
anodized

00210326

bílý lak
white paintedy

00210327

stříbrný elox
anodized

00210328

bílý lak
white paintedy

00210317

stříbrný elox
anodized

00210318

bílý lak
white painted

00210319

stříbrný elox
anodized

00210320

hliník surový
raw aluminium

00210329

bílý lak
white paintedy

00210321

stříbrný elox
anodized

00210322

30

100

spojka VARIO30-05, 270° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

bílý lak
white paintedy

30,9

106

180o

00210324

40

o

spojka VARIO30-05, 180°montážní spojka
barvy: hliník surový
materiál: hliník
VARIO30-5 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

stříbrný elox
anodized

47,6

100

spojka VARIO30-05, 135° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 135 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

00210323

40

115

spojka VARIO30-05, 120° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 120 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

bílý lak
white paintedy

60

90o

spojka VARIO30-05, 90° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

00210316

1 sada
1 set

60o

spojka VARIO30-05, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-05 connector 90 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

hliník surový
raw aluminium

100

36

Skladová položka
Available in stock

SPOJKY VARIO30-07 / CONNECTORS VARIO30-07

1 sada
1 set

spojka VARIO30-07, 60° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

60o

109,5

spojka VARIO30-07, 90° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

60

90o

105,5

spojka VARIO30-07, 90° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

40

o

90

47,6

100

spojka VARIO30-07, 120° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonaten

120o

103,2

spojka VARIO30-07, 135° horizontální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

spojka VARIO30-07, 270° vertikální
barvy: bílý lak, stříbrný elox, černý elox
materiál: hliník, polykarbonát
VARIO30-07 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

135o

102,3

180o

30

00210339

stříbrný elox
anodized

00210341

černý elox
black anodized

00210340

bílý lak
white painted

00210342

stříbrný elox
anodized

00210346

černý elox
black anodized

00210345

bílý lak
white painted

00210343

stříbrný elox
anodized

00210347

černý elox
black anodized

00210344

bílý lak
white painted

00210330

stříbrný elox
anodizedy

00210332

černý elox
black anodized

00210331

bílý lak
white painted

00210333

stříbrný elox
anodized

00210335

černý elox
black anodized

00210334

hliník surový
raw aluminium

00210354

bílý lak
white painted

00210336

stříbrný elox
anodized

00210338

černý elox
black anodized

00210337

30,9

spojka VARIO30-07, 180° montážní spojka
barvy: hliník surový
materiál: hliník
VARIO30-07 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminiumn

40

bílý lak
white painted

100

o

270

100

35,9
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OZNAČOVÁNÍ KONCOVEK VARIO30 / VARIO30 ENDINGS KNOW HOW
typy profilů systému VARIO30,
které lze na této straně navázat:
- LED profil VARIO30-09

difuzor

names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:
- LED profile VARIO30-09

diffuser
TOP - 09

koncovka pro profil
VARIO30-08

08 C

ending dedicated
to VARIO30-08 profile

EU-REG.

BOTTOM - 0 1 / 02 / 03

dno profilu

varianta spojení
type of connection variant

typy profilů systému VARIO30,
které lze na této straně navázat:
- LED profil VARIO30-01
- LED profil VARIO30-02
- LED profil VARIO30-03
names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03

bottom of the LED profile

PŘÍKLAD / AN EXAMPLE

01

08D

03

01

01

08

08D

03
03
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1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

Skladová položka
Available in stock

KONCOVKY / ENDINGS
pro přisazené profily / for surface profiles
KONCOVKA 01 / ENDING 01
12,8

koncovka VARIO30-01
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
VARIO30-01 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

TOP

EU-REG.

BOTTOM

7

TOP

29,6

02
EU-REG.

02
BOTTOM

2

33,4
7

KONCOVKA 03 / ENDING 03
TOP

33,4

koncovka VARIO30-03
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
VARIO30-03 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

01

2

33,4

KONCOVKA 02 / ENDING 02
koncovka VARIO30-02
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
VARIO30-02 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

01

03
EU-REG.

03
BOTTOM

38

15,9

TOP

04
04

EU-REG.

33,4

2

24

TOP

05

05
EU-REG.

BOTTOM

33,4

00209793

šedá
grey

00209795

bílá
white

00209796

stříbrná
silver

00209798

černá
black

00209797

šedá
grey

00209799

bílá
white

00209800

stříbrná
silver

00209802

černá
blacky

00209801

šedá
grey

00209803

bílá
white

00209804

stříbrná
silver

00209805

šedá
grey

00209806

bílá
white

00209807

stříbrná
silver

00209808

šedá
grey

00209809

bílá
white

00209810

stříbrná
silver

00209812

2

14

44,4

TOP

06

06

EU-REG.

BOTTOM

33,4

2
7
12

KONCOVKA 07 / ENDING 07

černá
black

00209811

šedá
grey

00209813

bílá
white

00209814

stříbrná
silver

00209816

černá
black
šedá
grey

00209815

44,4

TOP

24

koncovka VARIO30-07
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
VARIO30-07 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

černá
black

7

KONCOVKA 06 / ENDING 06
koncovka VARIO30-06
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
VARIO30-06 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

00209794

7

KONCOVKA 05 / ENDING 05
koncovka VARIO30-05
barvy: bílá, stříbrná, šedá
materiál: ABS
VARIO30-05 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

stříbrná
silver

2

KONCOVKA 04 / ENDING 04

BOTTOM

00209792

7

pro zapuštěné profily / for recessed profiles
koncovka VARIO30-04
barvy: bílá, stříbrná, šedá
materiál: ABS
VARIO30-04 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

bílá
white

07
BOTTOM

07
EU-REG.

33,4

2
7
12

00209817
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Skladová položka
Available in stock

KONCOVKY / ENDINGS
pro přisazené profily / for surface profiles
KONCOVKA 08A / ENDING 08A

KONCOVKA 08B / ENDING 08B

koncovky VARIO30-8A
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

koncovky VARIO30-8B
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

VARIO30-8A endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

VARIO30-8B endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

TOP -01/02/03
TOP -09

08A
34,6

31,5

08B
EU-REG.
EU-REG.

BOTTOM -FIX16
BOTTOM -FIX16

2

33,4
7

2

33,4
7

03

03

02

02

01

03
02

08A
09

01

01

08

08

08A

7.15

08B
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08B

Skladová položka
Available in stock

KONCOVKY / ENDINGS
pro přisazené profily / for surface profiles
KONCOVKA 08D / ENDING 08D

KONCOVKA 08C / ENDING 08C
koncovky VARIO30-8C
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

koncovky VARIO30-8D
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS

VARIO30-8C endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

VARIO30-8D endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

TOP -01/02/03

TOP -09

08D

32,7

29,6

08C
EU-REG.

EU-REG.

BOTTOM -01/02/03
BOTTOM -01/02/03

2

33,4
33,4

7

2
7

03
02

03

03
02

01

01

08D

02
08C
09
08

01

08

01

08C

08D
01

01

01

02

01

02
01

02

02

03

02

03

02

03

03

03

03

koncovka VARIO 30-08ABCD
VARIO 30-08ABCD ending
1 sada = 4 páry = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D
1 set = 4 pairs = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D

bílá
white

00209818

stříbrná
silver

00209820

černá
black

00209819

šedá
grey

00209821

LED profily • VARIO30 / LED profiles LED • VARIO30
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OSVĚTLOVACÍ PROFILY
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Skladová položka
Available in stock

profil PHIL53 / PHIL53 profile

délka = 2 m
length = 2 m

bílý lak
white painted
00210059

51

stříbrný elox
anodized
00210062

C10

černý lak
black painted
00210060

C10
C10

hliník surový
raw aluminium
00210061

C10
C10

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

KONCOVKY / ENDINGS
53

koncovka PHIL53
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
PHIL53 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

53

3

13

profil PHIL zapuštěný / PHIL recessed profile

stříbrná
silver

00209720

černá
black

00209719

šedá
grey

00209721

bílý lak
white painted
00210063

38

77

stříbrný elox
anodized
00210065

36

34,8

00209718

délka = 2 m
length = 2 m

70

35

bílá
white

C10

černý elox
black anodized
00210064

C10
C10

hliník surový
raw aluminium
00210066

C10
C10

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

DRŽÁKY / MOUNTINGS

KONCOVKY / ENDINGS

držák PHIL zapuštěný
barva: nerez
materiál: nerezová ocel
PHIL recessed holder
colour: inox
material: stainless steel

koncovka PHIL zapuštěný
barvy: bílá, stříbrná, černá
materiál: ocel
PHIL recessed ending
colours: white, silver, black
material: steel

74

00209722

stříbrná
silver

00209724

černá
black

00209723

0,8
36
53
77

00209117

bílá
white

13,6

31

nerez
inox

44

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

LED osvětlovací profily / Big profiles
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Skladová položka
Available in stock

profil LOWI / LOWI profile

délka = 2 m
length = 2 m

bílý lak
white painted
00210042

C10

stříbrný elox
anodized
00210048

28

26,5

50,6

černý elox
black anodized
00210044

C10
C10

hliník surový
raw aluminium
00210046

C10
C10

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
1 pár = 2 ks
1 pair = 2 pcs

KONCOVKY / ENDINGS
28

koncovka LOWI
barvy: bílá, stříbrná, černá, šedá
materiál: ABS
LOWI ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

2

53

10

DIFUZORY / COVERS

stříbrná
silver

00209703

černá
black

00209702

šedá
grey

00209704

KRYT / COVER
difuzor C10 OPÁLOVÝ
materiál: PMMA
C10 OPAL cover
material: PMMA

C10

C10

50

C10

délka = 2 m
length = 2 m

délka = 2 m
length = 2 m

délka = 2 m
length = 2 m

00209517

00209518

00209519

C10

Porovnání vyzařovacích charakteristik pro různé typy difuzorů C10.
Comparison of variations in the light curves measured on different C10 covers.

délka = 2 m
length = 2 m

bílý lak
white painted
00209886
o

105

o

90o

90

o

o

75

75

o

60

o

45

o

30
cd / k lm

105

105

90 o

90

o

90

o

75

o

75

o

75

60

o

60

o

60

45

o

45

30

o

75

o

60

o

200

90

o

30

o

cd / k lm

8.3

o

C0 - C180

0

o

C90 - C270

o

o

45

o

o

30
cd / k lm

15

o

C0 - C180

TRON elektronické součástky, s.r.o.

0

o

C90 - C270

www.tron.cz

60

o

o

45

stříbrný elox
anodized
00209888
černý lak
black painted
00209887
hliník surový
raw aluminium
00209889

500

500

15

o

200

300

o

500
15

o

300

300
45

o

105o

o

o

105

105o

o

15

30
70%

o

o

15

o

0

o

15

o

30
72%

C0 - C180

C90 - C270

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

6,6

50

hliníkový kryt C10
materiál: hliník
C10 aluminium cover
material: aluminium

50

6,6

7,3

difuzor C10 ŠIROKÝ
materiál: polykarbonát
C10 WIDE cover
material: polycarbonate

50

00209701

7,6

difuzor C10 ÚZKÝ
materiál: polykarbonát
C10 NARROW cover
material: polycarbonate

bílá
white

Skladová položka
Available in stock
délka = 2 m
length = 2 m

hliník surový
raw aluminium

2

pomocný I profil 50mm pro LED pásek
materiál: hliník
LED mounting 50
material: aluminium

00210025

50

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

ROZMĚRY PRO VÝBĚR SVĚTELNÉHO ZDROJE
DIMENSIONS TO INSTALL LIGHT SOURCE
31

50

profil PHIL53
profile PHIL53

difuzor C10 OPÁLOVÝ / C10 OPAL cover
hliníkový kryt C10 / C10 aluminium cover

42

42

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

11,3

14,7

difuzor C10 ÚZKÝ / C10 NARROW cover

21,2

39

49,3

31

difuzor C10 OPÁLOVÝ / C10 OPAL cover
hliníkový kryt C10 / C10 aluminium cover

42

10,6

13,9

C10

C10

42
C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

8,3

difuzor C10 ÚZKÝ / C10 NARROW cover

42

C10

31

12

profil PHIL zapuštěný
profile PHIL recessed

42

C10

C10

C10

33,5

difuzor C10 ŠIROKÝ / C10 WIDE cover

20,6

39

difuzor C10 ŠIROKÝ / C10 WIDE cover

7,8

12

C10

42
C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

24,7

hliníkový kryt C10 / C10 aluminium cover

42

C10

C10

42

C10

42
C10

7,5

difuzor C10 OPÁLOVÝ / C10 OPAL cover

42
C10

42

11,2

difuzor C10 ÚZKÝ / C10 NARROW cover

C10

25,3

profil LOWI
profile LOWI

C10

8,3

42

difuzor C10 ŠIROKÝ / C10 WIDE cover

11,5

32,7

31
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Proč LED profily? / Why LED profiles?

µm

9.1

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz

CHLAZENÍ

HEAT DISSIPATION

Vedle estetické funkce a rozptylu světla
difuzorem hliníkový profil funguje jako chladič
a odvádí teplo od LED diod jako tepelného zdroje
do okolí. Nižší teplota znamená lepší provozní
podmínky pro LED, zejména prodloužení jejich
životnosti, a lepší provozní parametry.
To se promítá i do ceny - LED osvětlení
nevyžaduje žádný servis.
Hliníkový profil je investice, která se vyplatí.

An aluminium profile, apart from aesthetic
function, difusses light and works as a radiator it dissipates heat from the LED source. Lower
temperature means better operating conditions
for the diodes, therefore, extension of the LED
lifespan and better illumination parameters.
From the economic point of view, LED lighting
does not require any maintenance.
An aluminium profile is an investment, which

Požadavky na chlazení některých LED
světelných zdrojů dostupných na trhu
mohou být vyšší, než jsou chladící
schopnosti daného profilu.
Pro zajištění korektního fungování
LED světelného zdroje je třeba použít
LED profil odpovídající chladící
schopnosti.

Some LED sources available
on the market may exceed radiation
capabilities of a given aluminium
profile.
In order to ensure correct operation of
a LED source it needs to be matched
to an aluminium profile with
appropriate parameters.

DESIGN / OCHRANA PÁSKU

AESTHETICS / STRIP PROTECTION

Hliníkový profil chrání LED pásek před
mechanickým poškozením. Ve srovnání
s nalepením LED pásku přímo na povrch je
profil s vlepeným LED páskem a s difuzorem
mechanicky mnohem odolnější. Použití profilu
a difuzoru zvyšuje estetickou hodnotu svítidla
a usnadňuje jeho údržbu.

An aluminium profile protects LED source
against mechanical damage. The assembly of
a profile, LED strip and a cover is much more
durable in comparison to gluing a LED strip
directly to the surface. Using a profile
increases aesthetics and facilitates
maintenance.

ELOXOVANÝ POVRCH / BAREVNÉ VERZE

ANODIZED COATING / COLOUR VERSIONS

Standardně nabízíme hliníkové profily ve
čtyřech základních povrchových úpravách:
bíle lakované - práškový lak,
eloxovaný hliník ve stříbrné barvě,
eloxovaný hliník v černé barvě,
surový hliník - ekonomická verze, bez
ochrany proti poškození

Aluminium LED profiles are standardly offered
in 4 basic versions:
white painted - powder coated,
anodized aluminium in silver colour,
anodized aluminium in black colour,
raw aluminium - economical version, not resistant
to damage.

Nejčastěji je používáno provedení s eloxovaným
povrchem pro vysokou odolnost povrchu proti
poškození a poškrábání. Tloušťka vrstvy eloxu
je na všech profilech 15 µm.

The anodized versions with high degree of scratch
resistance are the most frequently used ones.
The thickness of the anodic coating on all
the profiles is about 15 µm.

EU-registrovaný průmyslový vzor
EU-registered industrial desig

Vyrobeno v Polsku
Made in Poland

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACCESSORIES

Konstrukční oddělení neustále pracuje na
rozšiřování nabídky profilů i dalších doplňků,
které usnadňují montáž a rozšiřují možnosti
jejich použití, spojování a kompletace. Kromě
jednoduchých montážních držáků se také
zabýváme vývojem pokročilých konstrukčních
řešení pro specifické potřeby našich
zákazníků.
K příslušenství pro LED profily patří mj.:
koncovky, difuzory, kryty, montážní držáky,
výložníky, spojky, úhlové spojky, závěsy
a mnoho dalších.

The design department is constantly working
on expanding the offer with further
components, which facilitate the assembly and
multiply the possibilities of combinations and
connections. Apart from the system of simple
mounting plates, many collections provide
solutions for more advanced, specialist needs
of our customers.
The accessories for LED profiles include, i.a.:
endings, covers, mounting plates, holders,
extension arms, connectors, clamps, slings and
many more.

DESIGN / VÝROBA

DESIGN / PRODUCTION

Všechny profily jsou jedinečné - navržené
designéry výrobce TOPMET.
Všechny návrhy jsou registrovány a právně
chráněny v celé Evropské unii.
TOPMET profily a příslušenství jsou vyráběny
v Polsku.

All profiles are unique - designed by TOPMET
designers.
All the designs are registered - legally
protected throughout the European Union.
TOPMET profiles, accessories are
manufactured in Poland.

LED profily - základní informace / LED profiles - general information
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Proč stojí za to zvolit LED technologii?
Why is it worth to choose LED technology?
HOSPODÁRNOST / ECONOMY
Porovnání světelných zdrojů se stejnou svítivostí / Comparison of light sources of similar lumen output

tradiční žárovka
traditional bulb
výkon / power: 100 W
cena / price: 0,78 €

LED žárovka
LED source
výkon / power: 11,5 W
cena / price: 9,50 €

halogenová žárovka
halogen source
výkon / power: 70 W
cena / price: 1,19 €

Příkon / Consuption
Příkon potřebný pro získání svítivosti 1000 lm / Watts necessary to obtain lumen output of 1000 lm

58,3 W

100 W

10,9 W

Životnost / Lifespan
Čas v hodinách, než se jas světelného zdroje sníží o 20-30% oproti počáteční hodnotě
Time in hours for which one light source will glow until the lumen output decreases by 20 - 30% compared to the initial value

1 000 h

2 000 h

15 000 h

Náklady / Expenses
Množství a náklady na světelné zdroje během doby života jedné LED žárovky / Amount and costs of worn-out light sources during one LED source lifespan

= 12,35 €

= 8,96 €

= 9,50 €

Denní náklady na energii za předpokladu, že svítidlo bude svítit 8h denně* / Daily costs of energy if the light glows for 8h a day*

0,11 €

0,07 €

0,01 €

Náklady na energii za dobu života LED žárovky* / Costs of energy throughout the LED source lifespan*

203,58 €

142,50 €

23,41 €

Celkové náklady / Total cost
na provoz a na světelné zdroje** / of operation and light source prices**

215,93 €

151,46 €

32,91 €

Kolik můžete ušetřit při použití LED světelného zdroje** / How much can you save by using a LED light source?**
Ve srovnání s halogenovou žárovkou
In comparison with a halogen source

Ve srovnání s tradiční žárovkou
In comparison with a traditional bulb

118,55 €

183,01 €

* za předpokladu, že cena elektrické energie za 1 kWh je: 0,14 € / assuming the rate per 1 kWh at a level of: 0,14 €
** za dobu životnosti LED žárovky/ throughout the LED source lifespan

9.3
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EKOLOGIE / ECOLOGY

Čemu bychom měli věnovat zvláštní pozornost
je dopad zařízení každodenního použití na životní
prostředí.
Svítidla využívající LED technologii jsou ekologicky
recyklovatelné, ve srovnání s tradičními světelnými
zdroji mají delší životnost a spotřebují méně energie.
Navíc LED neobsahují rtuť.
méně servisních výměn = méně odpadů zatěžujících
životní prostředí

The impact of daily used devices on the natural
environment is what we should pay particular
attention to.
Lights using LED technology are environmentally
degradable, have a longer lifespan compared to
traditional sources and consume less energy.
Moreover, LED does not contain mercury.
less source replacements = less waste reaching the
environment

LED profily - základní informace / LED profiles - general information

9.4

označování typů difuzorů
marking of covers fitting the sockets in the profile

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

Y

Z

označování držáků profilů
marking of holders fitting the profile

S

T

U

U5 U6 U7 W

profily se Slick konstrukcí
profile with Slick socket

Kategorie LED profilů
LED profile categories
přisazené
surface

zapuštěné
recessed

úhlové
corner

speciální
special application

pro skleněné police
glass application

piktogramy
piktograms
maximální šířka LED pásku
maximum LED strip width

poznámka
note

montážní lepidlo
assembly adhesive

skladová položka
available in stock

vyrobeno v Polsku
made in Poland

EU-registrovaný průmyslový vzor
EU-registered industrial desig

K

1

20

2015

LED především

20 let na trhu

Máme nový firemní areál

Nekonečné možnosti LED technologie

Jsme specialisté na použití LED
diod v osvětlovací technice

Dlouholeté praktické zkušenosti
s LED aplikacemi

Obchod - sklad - vývoj - výroba
vše pod jednou střechou

Každý nový LED projekt je pro nás
výzvou

TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.
Karásek 1J, 602 00 Brno
www.tron.cz

