Profil 260

Nr 1 på kapslad belysning

En 340 meter lång presentation av Profil 260 på Hökarängens station i Stockholm. Profilen följer perrongens kontur och rymmer samtidigt högtalare och belysning.

Profil 260.

Med ljuset som
samlingspunkt.

Vi på Fergin såg att det fanns ett behov av ett armatursystem för offentlig miljö som rymde det
mesta. Belysningsarmaturer, högtalare, CCTV-utrustning och inte minst kablage. Ett flexibelt
system som kan vara rakt eller svängt efter befintliga förutsättningar. Reglerbart i höjd, underhållsfritt och tåligt nog att hålla för stötar. Med en sådan profil fanns mycket att vinna oavsett
om man mätte efter estetiska, praktiska eller ekonomiska mått. Resultatet blev Profil 260 som
idag används på många plattformar och stationer.
Profil 260 ingår i vår serie Brightline, egenutvecklade belysningsprodukter byggda på drygt
sextio års erfarenhet. Det ger förhoppningsvis också en vägledning om kvalitén.
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Den sammanhängande takprofilen kan inrymma
såväl belysningsarmatur som högtalare,
bevakningskamera och nödbelysning mm.
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Basplattan monteras med önskad utrustning.
T E K N I S K A

S P E C I F I K A T I O N E R

Material: Strängsprutad, pulverlackad
aluminiumprofil.
Möjlighet till olika färgval.
Tillbehör: Tak och väggfästen, böjar, mm.
Belysning: Armatur Brünn eller annan armatur.
Leverans: Levereras i 5-meters moduler.
Monteras ihop på plats.
Vid montering av högtalarkitt och/eller kamera används 2x 4st. rostfria spårskruv A2-CSS
4,8x13. Läget för högtalare/kamera fixeras med monteringsmall.
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Två säkerhetsvarjrar är förmonterade i lockprofilen och skall nu fästas diago-nalt i huvudprofilen med 2 st skruv A2-RXSZ 4,8x13. Vid montering av lockprofilen skall 2 st lockpendlar fästas i huvudprofilen. Detta görs genom att 2 st muttrar M6M ISO 4032/A2 M10 NV-16 placeras i
mittkanalen på huvudprofilen, lockpendeln gängas fast och till sist viks låsbrickan, med hjälp av
en tång, för att låsa pendeln.
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