
SR – Szyna wsporcza dla uchwytów SC
Szyna wsporcza typu SR umożliwia równoległy montaż rur o różnej 
średnicy w dowolnym uporządkowaniu. Jej konstrukcja pozwala na 
dowolne przedłużanie.
Każda szyna SR zawiera dwa ograniczniki / elementy dystansowe. 
Dodatkowe elementy dystansowe są dostępne na zamówienie.
Spełniają wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak 
również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Kolor: Antracyt
Kod elementów dystansowych: LK

Zakres temperatur:  -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

LK – Element dystansowy szyny SR
Ograniczniki / elementy dystansowe typu LK mocowane są w szynie 
SR przy użyciu płaskiego śrubokręta. Ich demontaż jest możliwy bez 
konieczności demontażu uchwytów SC z szyny SR.

SR - Rail support for SC tube clamps
Rail support type SR for standard system support clips including two 
Stoppers/Spacers for individual positioning of the conduit crossing. Due 
to its construction the rail can be easily extended to a required length. 
This ensures a most proper application of your conduit arrangements. .
Additional stoppers/spacers are available on request.
Suitable for industrial and electro technical installation applications 
as well as for increased requirements in heavy industry and railway 
applications.

Colour: Anthracite
Distance spacers type:LK

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

LK – Stoppers/Spacers for SR Rail support
Stoppers/Spacers, type LK can be easily applied to the mounting rail 
with a screwdriver and removed again without taking off all assembled 
system support clips.
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SR - Szyna wsporcza dla uchwytów SC
Każda szyna SR zawiera 2 elementy dystansowe LK

Kod Pasuje do szyny SR
Opakowanie

standard

LK SR 20
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LK - Element dystansowy szyny SR

SR - Support Rail for SC tube clamp
Each SR rail includes 2 locking distance spacers LK series

LK - Locking distance spacers for SR support rail

16 otworów w odstępach co 16,5mm
LK - Element dystansowy szyny SR
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