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označením:
Regulace osvětlení přes Bluetooth /
přes App
Regulace osvětlení dálkovým
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Utváření prostoru – pomocí světla a keramiky.
Pro vytvoření atmosféry v místnosti má světlo rozhodující význam. Kromě samotného osvětlení lze pomocí moderní světelné techniky
kreativně a dekorativně dotvářet prostory. Ať již uklidňující světlo pro odpočinkové zóny, neutrální světlo pro pracovní prostory nebo barevné
ambiente osvětlení – s moderní LED-světelnou technikou Schlüter®-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě.
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Máte možnost vytvořit prostor, který bude přesně odpovídat individuálním nárokům stavebníka. O harmonické začlenění nosných profilů
do obytného prostoru se postarají osvědčené profily Schlüter-Systems – zde poprvé ve spojení s individuálně sladěnými špičkovými výrobky
světelné a regulační techniky. Aby montáž probíhala rychle, lze pro celou řadu aplikací zakoupit sady s profily, LED pásky a montážní
příslušenství.

Schlüter®-LIPROTEC
Osvětlovací profily
Osvětlovací technika pro udržitelnou výstavbu. S dlouhou životností. Efektivní.
PP
Vysoce kvalitní hliníkové profily.
PP
Jednoduchá pokládka profilů do lepidla na obklady a dlažbu.
PP
K dodání jsou kompletní sady.
PP
Mimořádně homogenní světlo díky kvalitním LED páskům.
PP
LED pásky s certifikací IP – vhodné pro vlhké prostory.
PP
IP 65 IP 67
3
typy
světla
–
dle
Vašeho
výběru.
PP
Jednoduchá montáž krytů zaklapnutím.
PP
Označené výrobky jsou vhodné pro montáž do sprchy.
PP
Kompletní systémové příslušenství od jednoho dodavatele.
PP
Inovativní regulace přes Bluetooth nebo dálkovým ovládáním.
PP
Online nápověda pro výběr na www.liprotec.com.
PP
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Krásně a spolehlivě!
Schlüter®-LIPROTEC-PB je naše univerzální řešení pro osvětlení schodových hran podest. Chcete-li zvýraznit schody vstupní haly nebo
recepci – existují tisíce možností použití inteligentní světelné techniky od Schlüter-Systems.
Kombinujte pro hrany schodů Schlüter®-LIPROTEC-PB s vysoce kvalitními Schlüter®-TREP profily. Pro schodiště doporučujeme nové
kompletní a kombinované sady, které najdete na stranách 34 až 35.

Oblasti použití:
Nepřímé a / nebo přímé osvětlení:
hran podest schodišť
hran pracovních desek

PP
PP

Lze kombinovat s
LIPROTEC kryty:

K profilu je k dodání
následující příslušenství:

pro nepřímé světlo
PP

síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
instalační materiál
PP

č. výr. LT VB I
pro nepřímé + přímé světlo
č. výr. LT PB D

PP
Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:
teplá bílá (3300 K)
PP
č. výr. LT ES 5

neutrální bílá (4500 K)
PP
č. výr. LT ES 6

ídka! tr. 34
tní nab
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Komplepro schodiště v
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Komple
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Profil AE
Profil AEEB



LED pásek
Kryt (nepřímé světlo)
Kryt (nepřímé + přímé světlo)
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Schlüter®-LIPROTEC-PB



Příklady objednávek





Osvětlená hrana schodu, šířka schodu 220 cm,
neutrální bílá 4500 K
• 1 profil LT PB 25 AE
• 1 kryt LT PB D
• 2 koncovky EK / LT PB AE
• 1 LED pásek LT ES 6
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 30W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• 1 sada montážního materiálu (Wago svorka, instalační krabice, víko, 10 m kabel; 2-žilový)



Hrana pracovní desky v eloxovaném hliníku vzhled kartáčovaná ušlechtilá ocel,
osvětlená po obvodu, 74 x 300 cm, neutrální bílá 4500 K
• 2 profily LT PB 25 AEEB
• 2 profily LT PB 25 AEEB/150
• 2 kryty LT VB I
• 2 kryty LT VB I/150
• 2 LED pásky LT ES 6
• 2 LED pásky LT ES 6/50
• 2 LED pásky LT ES 6/100
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 100W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace
** doplnit označení povrchu krytu vysílače: BW – EB (např. LT E1 KS EB)
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Instalační materiál od str. 54

Pracovní deska z 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB

hliník přírodní matně eloxovaný

hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

L=m

2,5
 1,5
 1

25 mm

28 mm

28 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB je kvalitní profil pro
hrany podest z eloxovaného hliníku s pohledovou
plochou širokou 25 mm. Je připraven pro osazení
LED pásků Schlüter®-LIPROTEC-ES a v kombinaci se schodovými profily Schlüter umožní vytvořit
elegantní osvětlení hran podest. V kombinaci se
dvěma různými kryty vznikají rozmanité světelné
efekty. Hranu lze osvětlit nepřímo nebo navíc i
přímo pomocí světelného pásku o tloušťce 3 mm.
Další oblastí použití Schlüter®-LIPROTEC-PB je
přímé nebo nepřímé osvětlení čelních stran pracovních desek. Profil je zkonstruován tak, že kryty a
osvětlení lze vyměnit i po jejich osazení.
(Technický list výrobku 15.4)

25 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB

16,5 mm

16,5 mm

LT PB 25 + LT VB I

LT PB 25 + LT PB D

EK/LT PB

V 90/LT 10/4



č.výr.

€/m

KV = ks

L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

LT PB 25 AE
LT PB 25 AE/150
LT PB 25 AE/100

23,39
23,39
23,39

60
60
60

2,5
1,5
1

LT PB 25 AEEB
LT PB 25 AEEB/150
LT PB 25 AEEB/100

27,57
27,57
27,57

60
60
60

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK

koncovka hliník přírodní matně eloxovaný

koncovka hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

 Schlüter®-LIPROTEC-D/V
rohové spojky - sada, 4 ks

č.výr.

€ / ks

P = ks

č.výr.

€ / ks

P = ks

č.výr.

€ / sada

P=
sada

EK / LT PB AE

3,99

50

EK / LT PB AEEB

4,68

50

V 90 / LT 10/4

5,27

50

Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Schlüter®-LIPROTEC-PBD

kryt, nepřímé osvětlení

kryt, nepřímé + přímé osvětlení

2,5
 1,5
 1

č.výr.

€/m

KV = ks

LT VB I
LT VB I/150
LT VB I/100

15,68
15,68
15,68

60
60
60

L=m
3

L=m

6 mm

LT VB I

8,5 mm

LT PB D

2,5
 1,5
 1

č.výr.

€/m

KV = ks

LT PB D
LT PB D/150
LT PB D/100

15,79
15,79
15,79

60
60
60

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-PB lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 5 – teplá bílá 3300 K, boční svícení
LT ES 6 – neutrální bílá 4500 K, boční svícení
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Zvýrazněte své nápady!
Se Schlüter®-LIPROTEC-WS, -WSQ a -WSK můžete nechat stavební prvky vyniknout. Vany, nástěnné panely i předstěnové instalace –
vertikální i horizontální plochy – s osvětlovacími profily Schlüter uvidíte prostory ve zcela novém světle.

Oblasti použití:
Nepřímé a / nebo přímé osvětlení:
prvků
nástěnných panelů
předsazených stěn
stropů

PP
PP
PP
PP

Lze kombinovat s
LIPROTEC kryty:

K profilu je k dodání
následující příslušenství:

pro nepřímé světlo
PP

síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
koncovky
PP
instalační materiál
PP

č. výr. LT ES I 20
pro nepřímé + přímé světlo
č. výr. LT WS D 20

PP

Přímé osvětlení jako:
světelné pásy

PP

Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:

PP

teplá bílá (3300 K)
č. výr. LT ES 1
neutrální bílá (4500 K)
č. výr. LT ES 2
RGB+W (vícebarevné a bílé světlo)
č. výr. LT ES 9

PP
PP

Ihned začněte!
Pro nástěnný díl šířky až 128,5 cm, s oboustranným RGB+W osvětlením, kombinujte např.:
• Profilovou sadu WSK 2500 – č.výr. WS 20 K1 S2 AE
(obsahující 2 profily Schlüter®-LIPROTEC-WSK, délka 250 cm, s vyfrézováním pro pokládku
kabelu a integrovaným zakrytým kabelovým kanálem, vč. krytu Schlüter®-LIPROTEC-WSI) se
• Sadou příslušenství WSK 1285 – č.výr. WS 20 ZS 3 LT ES 9
• Pro inovativní ovládání pomocí Bluetooth aplikace použijte např. Bluetooth přijímač
EBR 4 – č.výr. LT EBR 4 (RGB+W)
Více informací o obsahu sady naleznete na stránkách 40/41.
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Schlüter®-LIPROTEC-WSK








Schlüter -LIPROTEC-WSQ
®







Profil
LED pásek
Kryt (nepřímé světlo)

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Kryt (přímé světlo)
Kryt kabelového kanálu
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ/-WSK








Příklady objednávek


Osvětlený nástěnný panel vysoký 250 cm,
po obou stranách osvětlený vícebarevně / bíle,
profilová sada č. výr. WS 20 K1 S2 AE + příslušenství
č. výr. WS 20 ZS3 LT ES 9
(obsah viz str. 40/41)
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 4



Osvětlený nástěnný panel vysoký 250 cm,
po obou stranách osvětlený teplou bílou.
• 2 profily LT WS 20 AE
• 2 kryty LT WS I 20
• 4 koncovky EK /LT WS I AE 20
• 2 LED pásky LT ES 1
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 100W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Nepřímé osvětlení soklu vany 200 x 70 cm,
osvětlený neutrální bílou 4500 K
• 2 profily LT WS 20 AE
• 1 profil LT WS 20 AE/100
• 2 kryty LT WS I 20
• 1 kryt LT WS I 20/100
• 2 koncovky EK / LT WS I AE 20
• 2 LED pásky LT ES 2/200
• 1 LED pásek LT ES 2/100
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• Instalační materiál podle montážní situace



Nepřímé osvětlení stropu 7 běžných metrů,
osvětlený teplou bílou 3300 K
• 3 profily LT WS 20 AE
• 3 kryty LT WS I 20
• 2 koncovky EK / LT WS I AE 20
• 2 LED pásky LT ES 1
• 1 LED pásek LT ES 1/200
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace

** doplnit označení povrchu krytu vysílače: BW – EB (např. LT E1 KS EB)
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Instalační materiál od str. 54

Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ
Schlüter®-LIPROTEC-WS je kvalitní nosný profil
z eloxovaného hliníku pro osvětlení předsazených
nástěnných panelů pomocí různých LED pásků
Schlüter®-LIPROTEC-ES osazených do profilu. V
kombinaci se dvěma různými kryty vznikají rozmanité světelné efekty. Lze tak vytvořit odsazené,
nepřímé nebo přímé osvětlení pro předsazené
stěny.
(Technický list výrobku 15.2)

Schlüter ®-LIPROTEC-WSQ má ukončení s
nadčasovým moderním designem Schlüter ®QUADEC.

Nástěnný díl na 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Nástěnný díl na 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Nástěnný díl na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Nástěnný díl na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Nástěnný díl na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Rohové provedení na 5 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Oba profily jsou zkonstruovány tak, že kryty a
osvětlení lze vyměnit i po jejich osazení.
(Technický list výrobku 15.2)

ým
hliníkov
hladkým se použije
i
z
e
m
tí
K přílnu
bkladem í páska
c
em a o
povrch picí přidržova L 38/20M
samo®le SIGNBASE-HV
r -DE
na 55).
Schlüte
(viz stra

20,47
20,47
20,47

60
60
60

20 mm

20 mm

LT WS 20 AE + LT WS I 20

LT WS 20 AE + LT WS D 20
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Schlüter®-LIPROTEC-WSQ
hliník přírodní matně eloxovaný, H = 11 mm
č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

WS 20Q 110 AE

27,93

60

17 mm

L=m

11

11

LT WS 20 AE
LT WS 20 AE/150
LT WS 20 AE/100

20 mm

LT WS 20Q 110 AE + LT WS I 20

11

35 mm

2,5
1,5
1

17 mm

KV = ks

17 mm

€/m

35 mm

č.výr.

17 mm

L=m

35 mm

hliník přírodní matně eloxovaný

35 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WS

20 mm

LT WS 20Q 110 AE + LT WS D 20

Informace ke krytům a koncovkám najdete na další straně.

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK
koncovka hliník přírodní matně eloxovaný,
přímé osvětlení
H = mm

č.výr.

€ / ks

P = ks

35

EK / LT WS D AE 20

13,40

50

koncovka hliník přírodní matně eloxovaný,
nepřímé osvětlení

17

EK / LT WS I AE 20

12,50

50

EK / LT WS I AE 20

EK / LT WS D AE 20

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

18 mm

L=m

2,5
 1,5
 1

č.výr.

€/m

KV = ks

LT WS I 20
LT WS I 20/150
LT WS I 20/100

15,96
15,96
15,96

60
60
60

LT WS I 20

kryt, přímé osvětlení

18 mm

17 mm

kryt, nepřímé osvětlení

Schlüter®-LIPROTEC-WSD

L=m

LT WS D 20

2,5
 1,5
 1

č.výr.

€/m

KV = ks

LT WS D 20
LT WS D 20/150
LT WS D 20/100

18,46
18,46
18,46

60
60
60

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 1 – teplá bílá 3300 K
LT ES 2 – neutrální bílá 4500 K
LT ES 9 – RGB+W regulovatelná
LED pásky viz str. 44/45
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-LIPROTEC-WSK



Schlüter®-LIPROTEC-WSK

75 mm
20,5 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSK je kvalitní nosný
profil z eloxovaného hliníku pro osvětlení předsazených nástěnných panelů pomocí různých LED
pásků Schlüter®-LIPROTEC-ES osazených do
profilu. V kombinaci se dvěma různými kryty vznikají rozmanité světelné efekty. Lze tak vytvořit
odsazené, nepřímé nebo lícující osvětlení pro
předsazené stěny. Integrovaný kabelový kanál s
vyfrézováním pro pokládku kabelu a upínací rámeno pro desky Schlüter®-KERDI-BOARD o tloušťce
19 mm usnadňují zpracování.
(Technický list výrobku 15.2)

hliník přírodní matně eloxovaný
L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

WS 20 K1 AAE

32,88

60

18 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

57,5 mm

17,5

Schlüter®-LIPROTEC-WSD

18 mm

17 mm

kryt, nepřímé osvětlení
L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT WS I 20

15,96

60

LT WS I 20

kryt, přímé osvětlení
L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT WS D 20

18,46

60

K přílnutí mezi hladkým hliníkovým povrchem a obkladem se použije samolepicí
přidržovací páska Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 75/20M (viz strana 55).

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-WSK lze osadit následujícími LED pásky:
LT ES 1 – teplá bílá 3300 K
LT ES 2 – neutrální bílá 4500 K
LT ES 9 – RGB+W regulovatelná
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Světlo z obkladů!
Schlüter®-LIPROTEC-VB není pouze elegantní ukončovací profil z hliníku pro obklady – umožní Vám z obkladu pomocí světla dekorativní
zvýraznění prvků. Například pro nepřímé osvětlení z obkladu proti stropu – nebo jako svítící vodicí pás na soklových obkladech. Dodává se
ve čtyřech různých výškách a díky montážní výšce pouze 3,5 mm Vám LED pásky s bočním svícením, speciálně vyvinuté pro
Schlüter-Systems, umožní mimořádně jemné decentní instalace a filigránové světelné efekty.

Oblasti použití:
Nepřímé a / nebo přímé osvětlení:
obkladů stěn
soklů
speciálních materiálů

PP
PP
PP

Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:
teplá bílá (3300 K)
PP
č. výr. LT ES 5

neutrální bílá (4500 K)
PP
č. výr. LT ES 6
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Lze kombinovat s
LIPROTEC kryty:

K profilu je k dodání
následující příslušenství:

pro nepřímé světlo
PP

síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
instalační materiál
PP

č. výr. LT VB I
pro nepřímé + přímé světlo
č. výr. LT VB D

PP

Pro čtyři tloušťky obkladu:
8 mm
PP
10 mm
PP
11 mm
PP
12,5 mm
PP
















Profil AE
Profil AEEB
LED pásek
Kryt (nepřímé světlo)
Kryt (nepřímé + přímé světlo)
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Schlüter®-LIPROTEC-VB






Příklady objednávek


Přímo osvětlený nástěnný panel 140 x 250 cm,
teplá bílá 3300 K
• 2 profily LT VB … AE*
• 2 kryty LT VB D
• 2 LED pásky LT ES 5
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Nepřímé osvětlení z obkladu proti stěně a podlaze,
2 x 180 cm, neutrální bílá 4500 K
• 2 profily LT VB … AE*
• 2 kryty LT VB I
• 2 LED pásky LT ES 6/200
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 50W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Nepřímé osvětlení soklu vany v eloxovaném hliníku vzhled
kartáčovaná ušlechtilá ocel, 200 x 70 cm, teplá bílá 3300 K
• 3 profily LT VB … AEEB*
• 3 kryty LT VB I
• 2 LED pásky LT ES 5/200
• 1 LED pásek LT ES 5/100
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• Instalační materiál podle montážní situace



Přímo osvětlený nástěnný panel 2 x 250 cm, teplá bílá 3300 K
• 2 profily LT VB … AE*
• 2 kryty LT VB D
• 2 LED pásky LT ES 5
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• Instalační materiál podle montážní situace
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* vybrat typ profilu podle tloušťky obkladu 80 – 100 – 110 – 125 (např. LT VB 100 AE)
** doplnit označení povrchu krytu vysílače: BW – EB (např. LT E1 KS EB)

Instalační materiál od str. 54

25 mm

Schlüter®-LIPROTEC-VB je kvalitní profil pro
ukončení obkladu na stěnách s pohledovou
plochou širokou 25 mm. Je připraven pro osazení
LED pásků Schlüter®-LIPROTEC-ES a v kombinaci se dvěma různými kryty lze dosáhnout rozmanitých světelných efektů. Je možno vytvořit
nepřímé osvětlení z hrany profilu přes přilehlé materiály směrem ke stropu nebo osvětlení soklu.
Dále je navíc možné vytvořit světelný pás o
tloušťce 3 mm s přímým světlem. Profil je zkonstruován tak, že kryty a osvětlení lze vyměnit i po
jejich osazení.
(Technický list výrobku 15.1)

25 mm

Schlüter®-LIPROTEC-VB

=H

=H

LT VB … + LT VB I

LT VB … + LT VB D

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB

hliník přírodní matně eloxovaný

hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H = mm

8
10
11
12,5

L = 2,50 m
č.výr.

€/m

KV = ks

LT VB 80 AE
LT VB 100 AE
LT VB 110 AE
LT VB 125 AE

20,47
21,21
21,79
22,60

60
60
60
60

8,5 mm

6 mm
3

Schlüter®-LIPROTEC-VBI
kryt, nepřímé osvětlení

H = mm

8
10
11
12,5



L = 2,50 m
č.výr.

€/m

KV = ks

LT VB 80 AEEB
LT VB 100 AEEB
LT VB 110 AEEB
LT VB 125 AEEB

24,46
25,23
25,90
27,06

60
60
60
60

Schlüter®-LIPROTEC-VBD
kryt, nepřímé + přímé osvětlení

L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT VB I

15,68

60

LT VB I

LT VB D

L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT VB D

15,68

60

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-VB lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 5 – teplá bílá 3300 K, boční svícení
LT ES 6 – neutrální bílá 4500 K, boční svícení
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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I rám musí ladit!
Se Schlüter®-LIPROTEC-D propůjčíte prvkům na stěnách zvláštní rám. Chcete použít dekorativní prvky, bordury, obrazy nebo zrcadla,
vytvořit jednoduchou stínovou spáru nebo dosáhnout zvýraznění nepřímým světlem? Se Schlüter®-LIPROTEC-D naleznete řešení, které je
individuální a flexibilní jako vy sami.

Oblasti použití:
Nepřímé osvětlení:
zrcadel
bordur
dekorativních prvků z nejrůznějších
materiálů

PP
PP
PP

K profilu je k dodání
následující příslušenství:
síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
instalační materiál
PP

Schlüter®-LIPROTEC-D lze použít také bez
osvětlení pro elegantní rámy se stínovou
spárou.

Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:

PP

teplá bílá (3300 K)
č. výr. LT ES 5
neutrální bílá (4500 K)
č. výr. LT ES 6

PP
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Pro čtyři tloušťky*:
4,5 mm / 8,0 mm
PP
7,5 mm / 11,0 mm
PP
9,0 mm / 12,5 mm
PP
16,5 mm / 20,0 mm
PP
* tloušťka dekorativního materiálu/ obkladu

Pokud si vše chcete zcela usnadnit: ve formátu 118,5 x 93,5 cm jsme pro vás sestavili sadu rámů, která je perfektně nařezána na pokos a
lze ji kompletovat se síťovým zdrojem, LED pásky a montážním materiálem. Vy se musíte postarat už jen o vhodné zrcadlo nebo dekorativní
prvky.


Příklad použití s osvětlením



Příklad použití bez osvětlení

 Profil
 LED pásek
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Schlüter®-LIPROTEC-D









Příklady objednávek


Dekorativní prvek v jedné úrovni s navazující plochou,
nepřímé osvětlení hrany 2 x 250 cm, teplá bílá 3300 K
• 2 profily LT D … AE*
• 2 LED pásky LT ES 5
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Dekorativní prvek v jedné úrovni s navazující plochou,
nepřímé osvětlení hrany 2 x 700 cm, neutrální bílá 4500 K
• 6 profilů LT D … AE*
• 4 LED pásky LT ES 6
• 2 LED pásky LT ES 6/200
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 150W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Okraj zrcadla v jedné úrovni s navazující plochou s
nepřímým osvětlením 50 x 140 cm, neutrální bílá 4500 K
• 2 profily LT D … AE*
• 2 sady rohových spojek V 90 LT 10/4
• 2 LED pásky LT ES 6/150
• 2 LED pásky LT ES 6/50
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 50W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• Instalační materiál podle montážní situace



Dekorativní rám pro nepřímé osvětlení hrany zrcadla 118,5 x
93,5 cm, neutrální bílá 4500 K, kompletní sada LT D90 S2
(obsah viz str. 36/37)

* vybrat typ profilu podle tloušťky dekorativního materiálu (příp. včetně 5 mm pro LED pásek)
45 – 75 – 90 – 165 (např. LT D 165 AE)
** doplnit označení povrchu krytu vysílače: BW – EB (např. LT E1 KS EB)
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Instalační materiál od str. 54

Schlüter®-LIPROTEC-D
Schlüter®-LIPROTEC-D je profil pro osazení
dekorativních prvků na stěnách, z eloxovaného
hliníku s pohledovou plochou širokou 6 mm.
Nabízí možnost osazení různých dekorativních
materiálů, jako je sklo nebo zrcadlo, které navazují
na keramický obklad. Schlüter®-LIPROTEC-D je
možno osadit LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES
a vytvořit tím tak nepřímé světelné efekty okolo
dekorativních objektů. Profil je zkonstruován tak,
že kryty a osvětlení lze vyměnit i po jejich osazení.
(Technický list výrobku 15.3)

max.
12 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D
U výšky pásků LT ES 5 resp. LT ES 6 je
třeba zohlednit 5 mm.
Profil LT D 45 AE s výškou pro osazení
4,5 mm se doporučuje pro osazení neosvětlených dekorativních materiálů.

6

hliník přírodní matně eloxovaný
H = mm

4,5
7,5
9
16,5

L = 2,50 m
č.výr.

€/m

KV = ks

LT D 45 AE
LT D 75 AE
LT D 90 AE
LT D 165 AE

22,28
22,50
24,40
25,15

60
60
60
60

=H

4,5 5

Výběr výšky profilu:

40 mm

LT D … AE

Schlüter®-LIPROTEC-D/V
mu jsou
i rohu rá pojky!
c
a
x
fi
Pro
ové s
é 2 roh
potřebn

rohové spojky - sada, 4 ks
č.výr.

€ / sada

P=
sada

V 90 / LT 10/4

5,27

50

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-D lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 5 – teplá bílá 3300 K, boční svícení
LT ES 6 – neutrální bílá 4500 K, boční svícení
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Kvadratura světla!
Nadčasový QUADEC design kombinovaný s LED technologií: Se Schlüter®-DESIGNBASE-QD je vytvoření osvětlených soklů a bordur
hračkou. Také osvětlení hran pracovních desek, nástěnných konstrukcí nebo konstrukci z KERDI-BOARD vytvoříte obratem ruky.

Oblasti použití:
Přímé osvětlení:
soklů
pracovních desek
dělících stěn
osvětlené bordury v obkladech stěn

PP
PP
PP
PP

Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:
teplá bílá (3300 K)
PP

č. výr. LT ES 3
neutrální bílá (4500 K)
č. výr. LT ES 4

PP
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Lze kombinovat s LIPROTEC
kryty:

K profilu je k dodání
následující příslušenství:

pro přímé světlo
PP

síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
instalační materiál
PP

č. výr. LT FSS 39










Příklad použití s osvětlením



Příklad použití bez osvětlení






Profil AE
Profil AEEB
LED pásek
Kryt (přímé světlo)
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Schlüter®-DESIGNBASE-QD






Příklady objednávek


Osvětlená designová bordura 180 cm, teplá bílá 3300 K
• 1 profil DB Q1 AE
• 1 kryt LT FSS 39
• 1 LED pásek LT ES 3/200
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace



Osvětlená soklová lišta 180 cm, neutrální bílá 4500 K
• 1 profil DB Q1 AE
• 1 kryt LT FSS 39
• 1 LED pásek LT ES 4/200
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 30W
• 1 přijímač LT ER 1
• 1 1-kanálový vysílač, kryt ze skla nebo ušlechtilé oceli LT E1 KS…**
• Instalační materiál podle montážní situace



Osvětlený designový prvek v eloxovaném hliníku vzhled
kartáčovaná ušlechtilá ocel, o výšce stěny 250 cm,
teplá bílá 3300 K
• 1 profil DB Q1 AEEB
• 1 kryt LT FSS 39
• 1 LED pásek LT ES 3
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace

** doplnit označení povrchu krytu vysílače: BW – EB (např. LT E1 KS EB)
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Instalační materiál od str. 54

Schlüter®-DESIGNBASE-QD
Schlüter®-DESIGNBASE-QD je kvalitní profil z
eloxovaného hliníku pro mnohostranné použití. Lze
jej použít jako soklový nebo bordurový profil na
plochách stěn do kterého je možné osadit různé
LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES. Mezi pohledovými plochami profilu širokými cca 10 mm se
přes kryt vysoký 39 mm vytváří přímé osvětlení. Do
volného prostoru lze osadit i jiné dekorativní materiály, jako např. obklad nebo dřevěné prvky. Profil
je zkonstruován tak, že kryty a osvětlení lze
vyměnit i po jejich osazení.
(Technický list výrobku 16.1)

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB

hliník přírodní matně eloxovaný

hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná


60 mm

Schlüter®-DESIGNBASE-QD

L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

DB Q1 AE

26,80

60

2,5

DB Q1 AEEB

32,39

60

Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E

vnější roh hliník přírodní matně eloxovaný

vnější roh hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

č.výr.

€ / ks

P = ks

č.výr.

€ / ks

P = ks

EV / DB Q1 AE

23,65

50

EV / DB Q1 AEEB

28,54

50

39 mm

H = mm

L = 2,50 m
č.výr.

€/m

KV = ks

39

LT FSS 39

16,48

60

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
Schlüter®-LIPROTEC-RKB je samolepicí reflexní
páska, která se pokládá přes vyvrtané otvory nebo
kabely, aby nedocházelo k rušení světla.

DB Q1

EV / DB Q1
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(viz stra

Schlüter®-DESIGNBASE-QDD
kryt, přímé osvětlení

12,5

LT FSS 39

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
samolepicí reflexní páska
B = mm

L = 50 m
č.výr.

€ / ks

P = ks

38

LT Z RKB 38 50M

5,32

10

Upozornění:
Schlüter®-DESIGNBASE-QD lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 3 – teplá bílá 3300 K, úzký
LT ES 4 – neutrální bílá 4500 K, úzký
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Opravdový multitalent!
Se Schlüter®-LIPROTEC-LL můžete vytvořit celou řadu lineárních akcentních osvětlení. Díky průřezu ve tvaru U bez dekorací lze
Schlüter®-LIPROTEC-LL použít v nejrůznějších montážních situacích v novostavbách a při renovacích.

Oblasti použití:
Přímé osvětlení:
lineární osvětlené pásy
osvětlené bordury v obkladech stěn
osvětlené niky

PP
PP
PP

Lze kombinovat s LIPROTEC
LED - pásky:
teplá bílá (3300 K)
PP

č. výr. LT ES 1
neutrální bílá (4500 K)
č. výr. LT ES 2
RGB+W (vícebarevné a bílé světlo)
č. výr. LT ES 9

PP
PP
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Lze kombinovat s
LIPROTEC kryty:

K profilu je k dodání
následující příslušenství:

č. výr. LT ES I 20
PP

síťový zdroj
PP
přijímač
PP
vysílač
PP
instalační materiál
PP



Příklad použití s osvětlením



Příklad použití bez osvětlení

 Profil
 LED pásek
 Kryt
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Schlüter®-LIPROTEC-LL



Příklady objednávek


Osvětlený pás, délka místnosti 120 cm a 250 cm,
vícebarevně / bíle nasvětlený
• 3 profily LT LL 2017 AE
• 3 kryty LT WS I 20
• 2 LED pásky LT ES 9
• 2 LED pásky LT ES 9/150
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 150W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 4
• Instalační materiál podle montážní situace



Osvětlená nika, délka 140 cm, neutrální bílá 4500 K
• 1 profil LT LL 2017 AE
• 1 kryt LT WS I/20
• 1 LED pásek LT ES 2/150
• 1 síťový zdroj LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-přijímač LT EBR 1
• Instalační materiál podle montážní situace
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Instalační materiál od str. 54

Schlüter®-LIPROTEC-LL
Schlüter ®-LIPROTEC-LL je vysoce kvalitní
nosný profil z eloxovaného hliníku pro vytvoření
akcentních osvětlení v obkladech stěn, regálech a
prvcích. K osvětlení slouží LED pásek SchlüterLIPTOTEC-ES osazený do profilu ve tvaru U v
kombinaci s příslušným krytem. Podle osazení
profilu lze dosáhnout různých přímých nebo
nepřímých světelných efektů.
(Technický list výrobku 15.5)

Osvětlený pás na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Rohové provedení na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD


17 mm

Schlüter®-LIPROTEC-LL
hliník přírodní matně eloxovaný
L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT LL 2017 AE

19,14

60

20 mm

LT LL 2017 AE + LT WS I 20
Osvětlení niky na 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK
17 mm

koncovka hliník přírodní matně eloxovaný,
nepřímé osvětlení

kryt
L=m

č.výr.

€/m

KV = ks

2,5

LT WS I 20

15,96

60

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Schlüter ®-KERDI-BOARD-K jsou montážní
moduly s předfrézovanými drážkami pro uchycení
kabelových kanálů Schlüter®-LIPROTEC. Drážka je
provedena tak, že ji lze použít i pro uchycení desky
Schlüter®-KERDI-BOARD o tloušťce 19 mm nebo
nosného profilu Schlüter®-LIPROTEC-LL.
(Technický list výrobku 12.1)

EK / LT WS I AE 20

LT WS I 20

H = mm

č.výr.

€ / ks

P = ks

17

EK / LT WS I AE 20

12,50

50

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
montážní modul s drážkou pro kabel,
15 x 250 cm
H = mm

č.výr.

€ / ks

PL = ks

19
28

KB 19 150 2500 K1
KB 28 150 2500 K1

15,34
18,23

10
10

Upozornění:
Schlüter®-LIPROTEC-LL lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 1 – teplá bílá 3300 K
LT ES 2 – neutrální bílá 4500 K
LT ES 9 – RGB+W regulovatelná
LED pásky viz str. 44/45

Ceny jsou uvedeny bez DPH / Balení profilů: svazek 10 kusů
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Sestaveno pro Vás – osvětlovací profily v sadě
Značným počtem sad usnadňuje Schlüter-Systems zhotovení působivých LED instalací s keramikou. Ať už jsou to hrany podest, schodišť
s 15 schody, světelný dekorativní rám nebo nástěnný díl v jakémkoliv provedení: jistě existuje také sada odpovídající Vaší představě a
nápadu. Přehled naleznete na stranách 38/39, detailnější informace na následujících stranách. Všechny sady mohou být v případě potřeby
doplněny vysílači a přijímači ze Schlüter®-LIPROTEC programu.

Výhody:
Vysoce kvalitní hliníkové profily.
PP
LED moduly s obzvlášť homogenními světelným obrazem.
PP
Předmontované připravené pro montáž.
PP
Kompletní kabeláž je součástí sady.
PP
Odpovídající síťový zdroj je součástí sady.
PP
Srozumitelný montážní návod.
PP
Splehlivě zabaleno.
PP
Jednoduchá pokládka profilů do lepidla na obklady a dlažbu.
PP
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Přehled Schlüter®- LIPROTEC sad
Sady pro schodiště................................................................................................................
Kompletní sada pro 15 schodů
Kombinovaná sada pro jednotlivé
schody

100 cm široká, neutrální bílá
150 cm široká, neutrální bílá
100 cm široká, neutrální bílá
150 cm široká, neutrální bílá
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Sady pro dekorativní rámy....................................................................................................
Sady pro dekorativní rámy
118,5 x 93,5 cm, teplá bílá
36
118,5 x 93,5 cm, neutrální bílá
Kombinované sady pro nástěnné díly .................................................................................
Kombinujte profilovou sadu se sadou příslušenství v požadované šířce a barvě světla
40
Nástěnný díl, LED na obou stranách Profilová sada s 2 profily à 250 cm
Sada příslušenství úzké (70 cm), RGB+W
Sada příslušenství široké (128,5 cm), RGB+W
Regulace kompletních sad ...................................................................................................
LED Bluetooth ovládání
bílá
49
vícebarevná + bílá
LED rádiové ovládání
bílá
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Sady pro schody

28 mm

25 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 jsou kompletní sady pro schodiště s centrálně předmontovanými LED moduly o šířce 60 cm. Kryty zajistí
nepřímé osvětlení, zepředu je viditelná decentní světelná linie. Hliníkové nosné profily/kryty dlouhé 100/150 cm lze individuálně krátit. LED
moduly mají barevnou teplotu 4500 K neutrální bílou. Kabeláž má jednoduchý spojkový systém, přívodní kabel o délce 500 cm a síťový zdroj
Schlüter®-LIPTROTEC-EK (24 V, 75 W).

16,5 mm

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15
Kompletní sada pro osvětlené schodiště
(pro 15-schodové osvětlení až do šířky 100/150 cm)
Obsah:
• 15 profilů LT PB à 100/150 cm včetně krycího plechu, kabelová průchodka, 15 koncovek
• 15 krytů LT PB D à 100/150 cm včetně LED modulu, neutrální bílá 4500 K, spojovací systém
• 14 spojovacích kabelů à 70 cm, systém zástrčka/zástrčka, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 přívodní kabel 500 cm, jednostranný zástrčkový systém, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 síťový zdroj 24 V, 75 W, vstupní napětí 230 V, AC
• 1 montážní návod

Kompletní sada LT PB 15
kompletní sada pro schodiště,
hliník přírodní matně eloxovaný
č.výr.

€ / sada

P=
sada

PB 15 S1 AE/100
PB 15 S1 AE/150

1814,44
1972,22

10
10



Kompletní sada LT PB 15
kompletní sada pro schodiště, hliník
eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná
č.výr.

€ / sada

P=
sada

PB 15 S1 AEEB/100
PB 15 S1 AEEB/150

1893,74
2094,43

10
10

Upozornění!
Používat pouze v interiéru!
Sada je dimenzována pro přímá schodiště.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1 jsou kombinované sady vždy pro jeden schod, skládající se z hliníkového nosného profilu 100/150 cm Schlüter®LIPROTEC-PB s předmontovaným LED modulem o šířce 60 cm (4500 K neutrální bílá), krytem a spojovacím kabelem à 70 cm se zástrčkou.
Kombinovanou sadu lze použít pro rozšíření Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 až na 18 schodů a to pomocí pouze jednoho přívodního kabelu.
Kromě toho lze sadu kombinovat spolu se síťovým zdrojem a kabelovým přívodem pro individuální schodiště s několika schody.

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

Kombinovaná sada LT PB 1

Kombinovaná sada pro osvětlené schodiště
(pro osvětlení schodů do šířky 100/150 cm)
Obsah:
• 1 profil LT PB à 100/150 cm včetně krycího plechu, kabelová průchodka, koncovka
• 1 kryt LT PB D à 100/150 cm včetně LED modulu, neutrální bílá 4500 K, spojovací systém
• 1 spojovací kabel 70 cm, systém zástrčka/zástrčka, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 montážní návod

kombinovaná sada pro jeden schod,
hliník přírodní matně eloxovaný
č.výr.

€ / sada

P=
sada

PB S1 AE/100
PB S1 AE/150

142,52
153,04

10
10



Kombinovaná sada LT PB 1
kombinovaná sada pro jeden schod, hliník
eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

Technické hodnoty pro jeden osvětlovací schodový profil
(údaje k LED modulu v nenamontovaném stavu)
Vstupní napětí:
Výkon / modul:
Druh krytí:
Počet LED / modulů:
Barevná teplota:
Délka osvětlení:
Teplota okolí:

24 V, DC
3,7 W
IP20
72
4500 K (neutrální bílá)
soustředně (60 cm)
-20 °C až +40 °C

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK
Schlüter®-LIPROTEC-ZZK je přívodní kabel
(2 x 0,32 mm², AWG22) o délce 500 cm pro připojení schodišť Schlüter®-LIPROTEC-PB ke zdroji
napětí.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

č.výr.

€ / sada

P=
sada

PB S1 AEEB/100
PB S1 AEEB/150

149,23
160,55

10
10

Upozornění!
Používat pouze v interiéru!
Sada je dimenzována pro přímá schodiště.
Schodové profily se objednávají samostatně
podle obkladového materiálu!
Pro variabilní regulaci světla doporučujeme naši
LED řídící jednotku (viz str. 50/51).

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK
přívodní kabel
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT ZZK 2A 5M

10,49

10
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Sady pro dekorativní orámování
Schlüter®-LIPROTEC-D 90 jsou kompletní sady pro vytvoření rámu pomocí elegantního nepřímého LED osvětlení. Nosné profily
Schlüter®-LIPROTEC-D jsou nařezány na pokos pro formát rámu 118,5 x 93,5 cm. Součástí sady jsou čtyři odpovídající LED pásky
Schlüter®-LIPROTEC-ES s teplotou světla 4500 K (neutrálně bílá) nebo 3300 K (teplá bílá) a rovněž kompletní materiál pro montáž zrcadla /
dekorativního prvku, kabeláž a síťový zdroj LT EK 24V 50W.

6

min. 8 mm
max. 12 mm
4,5 5

=H

40 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1
Kompletní sada pro dekorativní orámování s nepřímým osvětlením*
(pro uchycení zrcadel nebo dekorativních prvků až do tloušťky 6 cm)
Obsah:
• 1 profilový rám Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm
včetně pokosových řezů a vyfrézování pro držák dekorativního materiálu
včetně rohové spojky Schlüter®-LIPROTEC-D/V
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 110 cm, teplá bílá 3300 K
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 85 cm, teplá bílá 3300 K
• 1 sada držák dekorativního materiálu nahoře/dole (4 ks)
• 1 sada zrcadlové plechy nahoře/dole (4 ks)
• 1 připojovací sada Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 chránička, 200 cm, průměr 20 mm
• 1 síťový zdroj 24 V, 50 W, vstupní napětí 230 V, AC
• 1 montážní návod
• 1 montážní nářadí/pomůcka pro montáž

Kompletní sada LT D 90 S1
kompletní sada rám, teplá bílá 3300 K
H = mm

č.výr.

€ / sada

P=
sada

9

LT D90 S1 AE

608,49

10

*Zrcadlo/dekorativní prvek není součástí ddodávky
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2
Kompletní sada pro dekorativní orámování s nepřímým osvětlením*
(pro uchycení zrcadel nebo dekorativních prvků až do tloušťky 6 cm)
Obsah:
• 1 profilový rám Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm
včetně pokosových řezů a vyfrézování pro držák dekorativního materiálu
včetně rohové spojky Schlüter®-LIPROTEC-D/V
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 110 cm, neutrální bílá 4500 K
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 85 cm, neutrální bílá 4500 K
• 1 sada držák dekorativního materiálu nahoře/dole (4 ks)
• 1 sada zrcadlové plechy nahoře/dole (4 ks)
• 1 připojovací sada Schlüter®-LIPROTEC-ZS
• 1 chránička, 200 cm, průměr 20 mm
• 1 síťový zdroj 24 V, 50 W, vstupní napětí 230 V, AC
• 1 montážní návod
• 1 montážní nářadí/pomůcka pro montáž

Kompletní sada LT D 90 S2
kompletní sada rám, neutrální bílá 4500 K
H = mm

č.výr.

€ / sada

P=
sada

9

LT D90 S2 AE

608,49

10

Rozměry dekorativního prvku
(např. zrcadla): 115,3 cm x 90,3 cm
(10 mm osvětlená spára)
Hmotnost dekorativního prvku:
max. 16 kg

*Zrcadlo/dekorativní prvek není součástí ddodávky

Technické údaje pro osvětlený dekorativní rám:
(údaje k LED pásku v nenamontovaném stavu)
Vstupní napětí:
Výkon / sada:
Druh krytí:
Počet LED/m:
Barevná teplota:
Teplota okolí:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

24 V, DC
37,4 W
IP65
120
3300 K (teplá bílá)
4500 K (neutrální bílá)
-20 °C až +40 °C

Upozornění!
Při připevnění dekorativného prvku
(např. zrcadla) je nutno dodržovat pokyny
uvedené v návodech k používání.
Pro variabilní regulaci světla doporučujeme
naši LED řídící jednotku (viz str. 50/51).
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Tak snadno ukážete formát!
Nové nástěnné díly - sady s RGB+W světlem Vám zcela usnadní ukázat formát. Vyberte si jednoduše mezi širším (128,5 cm) nebo užším
(70 cm) nástěnným dílem a objednejte si k tomu praktickou profilovou sadu. Na přání ještě můžete zvolit kombinaci regulování s Bluetooth
přijímačem. Vhodná aplikace od Schlüter-Systems je zdarma v App Store nebo na Google Play.

1. Zvolte šířku nástěnného dílu
• 128,5 cm nebo 70 cm

2. K tomu objednejte profilovou sadu
3. Vyberte volitelné LED ovládání

Profilová sada

Nástěnný díl / druh světla

WSK 2500 (délka: 250 cm)

WSK 700 (šířka = 70 cm)

č. výr. WS 20 ZS2 LT ES9

Sada příslušenství vícebarevná + bílá RGB+W

WSK 1285 (šířka = 128,5 cm)

č. výr. WS 20 K1 S2 AE
38

č. výr. WS 20 ZS3 LT ES9

Sada příslušenství vícebarevná + bílá RGB+W

Wellness přes Bluetooth
Která barva světla se Vám líbí nejvíce? Přejete si barevný kontrast? Chcete okopírovat přesně tentýž odstín teplé bílé Vašeho stropního
osvětlení? Anebo jen chcete relaxovat při pěkném zeleném tónu? Naplánujte si své vlastní osvětlení! Naše RGB+W LED technologie Vám
poskytuje neomezené možnosti ztvárnění Vašeho osvětlení.
Naprosto snadné ovládání přes Bluetooth Vám pomůže najít Váš oblíbený barevný tón přes smartphon nebo tablet a uložit si ho. Více o tom
na straně 48.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

vícebarevná + bílá RGB+W

LED Bluetooth ovládání
Bluetooth ovládaní (pro RGB+W)

viz strana 51

WSK 700

WSK 1285
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Profilová sada pro nasvícené stěny
Profilová sada Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 se skládá z vysoce kvalitních stěnových profilů s integrovaným kabelovým kanálem a
nepřímo vyzařujícím krytem.Umožňuje osazení keramických obkladů stěn nebo dekorativních materiálů (např. zrcadla). V kombinaci s našimi
sadami příslušenství Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285 vzniknou sympaticky nasvícené stěny.

20,5 mm

75 mm

57,5 mm

17,5

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500
Profilová sada pro nasvícenou stěnu, předpřipravená
(lze jí kombinovat se sadami příslušenství Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285)
Obsah:
• 2 profily Schlüter®-LIPROTEC-WSK, délka: 250 cm,
s vyfrézováním pro pokládku kabelu a integrovaným zakrytým kabelovým kanálem,
včetně krytu Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500



profilová sada pro nasvícenou stěnu
L=m

2,5

č.výr.

€ / sada

WS 20 K1 S2 AE 236,72

P=
sada

10

Technické hodnoty pro sadu příslušenství WSK 700/1285:
(údaje k LED pásku v nenamontovaném stavu)
Barva světla:
Vstupní napětí:
Výkon / sada:
Druh krytí:
Počet LED / m:
Teplota okolí:

40

RGB+W
24 V, DC
75 W
IP67
192
-20 °C až +40 °C

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Sady příslušenství pro nasvícené stěny
Sady příslušenství Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285 v kombinaci s profilovou sadou Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 umožňují snadnou
montáž působivých nasvícených stěn. Kompletně obsažené komponenty jako desky Schlüter®-KERDI-BOARD, síťový zdroj, LED pásky
RGB+W a připojovací sada umožňují rychlou montáž nasvícené stěny, protože podklad pro obkládání KERDI-BOARD se snadno spojí s
profilovou sadou lepením a nasazením.

Sada příslušenství WSK 1285

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700
Sada příslušenství pro nasvícenou stěnu
(pro kombinaci s profilovou sadou Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)
Obsah:
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 250 cm,
barva světla vícebarevná + bílá (RGB+W)
• 1 sada Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, pro konečný formát: 250 cm x 70 cm,
předpřipravená, s drážkou pro kabelový kanál
• 1 kabelový kanál s krytem
• 1 přidržovací páska Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, šířka: 7,5 cm, délka: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml šedá
• 1 síťový zdroj 24 V, 75 W/100 W, vstupní napětí 230 V, AC
• 1 připojovací sada Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A
• 1 chránička, 200 cm, průměr 20 mm
• 1 montážní návod

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

T

sada příslušenství s LED páskem, RGB+W
č.výr.

€ / sada

P=
sada

WS 20 ZS2 LT ES9

725,00

10

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285
Sada příslušenství pro nasvícenou stěnu
(pro kombinaci s profilovou sadou Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)
Obsah:
• 2 LED pásky Schlüter®-LIPROTEC-ES, délka: 250 cm,
barva světla vícebarevná + bílá (RGB+W)
• 1 sada Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, pro konečný formát: 250 cm x 128,5 cm,
předpřipravená, s drážkou pro kabelový kanál
• 2 kabelový kanály s krytem
• 1 přidržovací páska Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, šířka: 7,5 cm, délka: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml šedá
• 1 síťový zdroj 24 V, 75 W/100 W, vstupní napětí 230 V, AC
• 1 připojovací sada Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A
• 1 chránička, 200 cm, průměr 20 mm
• 1 montážní návod

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285 T
sada příslušenství s LED páskem, RGB+W
č.výr.

€ / sada

P=
sada

WS 20 ZS3 LT ES9

825,00

10
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Upozornění:
Technické údaje viz strana 40.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

T nové výrobky
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LED osvětlení ve špičkové kvalitě
Schlüter®-LIPROTEC-ES LED pásky mají co nabídnout: při vývoji jsme kladli důraz na co nejmenší rozestup LED. Výsledkem je intenzivní
homogenní světelný obraz. Kromě toho jsou naše LED diody plně opláštěné. Jsou tak mimořádně robustní a vhodné do vlhkých prostor.
Všechny LED pásky Schlüter®-LIPROTEC proto mají certifikaci pro krytí IP65/IP67 a jsou tedy vhodné do vlhkých prostor.

Inovativní: RGB+W technologie
PP
Teplá bílá 3300 K
PP
Neutrální bílá 4500 K
PP
16 milionů barev
PP
Barevná teplota nastavitelná od 2500 K do 6500 K
PP
HighTec: 120 –192 LED/m
PP
Brilance: Index podání barev CRI > 85
PP
Mnohostranné: Kombinovatelné s mnoha
PP
osvětlovacími profily

Vhodné do vlhkých prostor
PP
Zkrátitelné
PP

Schlüter®-LIPROTEC-ES
Schlüter®-LIPROTEC-ES jsou vysoce výkonné LED vyvinuté speciálně
pro použití v osvětlovacích profilech. V závislosti na používaných profilech
se LED pásky liší v šířce a směru osvětlení. Kromě toho se Schlüter®LIPROTEC-ES dodávají v různém světelném provedení.
LED s regulovatelnou barvou a barevnou teplotou
LED pásek LT ES 9 umožňuje nastavení více než 16 miliónů barevných
tónů a barevných teplot od 2500 K - 6500 K.
Kombinací jedné trojbarevné a jedné bílé LED v úzkém prostoru poskytují
RGB+W LED pásky od Schlüter-Systems nesrovnatelně mnohostranný
světelný zážitek. Díky 192 LED/m stanoví RGB+W LED pásky nevídaná
měřítka pro kvalitní osvětlení. A ve spojení s osvědčenými kvalitními profily
Schlüter®-LIPROTEC vytvářejí absolutně homogenní světelný obraz bez
vzniku světelných bodů. Díky druhu krytí IP67 lze tyto LED pásky bez
obav používat také vlhkých prostorách.
Všechny LED lze pomocí příslušné regulační techniky plynule stmívat.
K tomu více na straně 47.
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Bílé LED s neměnnou barevnou teplotou
LED pásky série LT ES 1 až LT ES 6 jsou k dispozici ve dvou různých
barevných teplotách:
• teplá bílá 3300 K
Kritéria použití: pohoda, relaxace, středomořské světlo
• neutrální bílá 4500 K
Kritéria použití: moderní, pozornost, jasné světlo
Vhodné do vlhkých prostorů
Naše LED pásky mají krytí IP65/IP67 (ochrana proti stříkající vodě ze
všech směrů) a jsou tedy chráněny proti vlhkosti. LED pásky jsou zalitím
chráněny před vlhkostí a mechanickým namáháním.

LED pásky lze zkrátit na označených místech.
Pomocí koncovky, která je součástí dodávky, a
lepidla lze uzavřít zkrácený LED pásek v
souladu s IP.

IP 65

IP 67
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Schlüter®-LIPROTEC-ES
Schlüter®-LIPROTEC-ES 9 jsou vysoce výkonné LED speciálně vyvinuté pro Schlüter osvětlovací profily. Obzvláště husté umístění barevných
a bílých LED v jednom pásku umožňuje vysoce hodnotnou reprodukci jak barevného, tak bílého světla, u kterého lze navíc regulovat
barevnou teplotu. Pásky mají třídu krytí IP67 a díky tomu jsou schváleny také pro vlhké prostory.

WSK
PP

WSQ
PP

WS
PP

LL
PP

T

Schlüter®-LIPROTEC-ES
LED pásky, RGB+W regulovatelné
L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

250
200
150
100
50

15
15
15
15
15

LT ES 9
LT ES 9/200
LT ES 9/150
LT ES 9/100
LT ES 9/50

81,36
81,36
86,45
86,45
93,56

10
10
10
10
10

LT ES 9: 192 LED/m – 15,0 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 9,0 m

IP 67

Schlüter®-LIPROTEC-Z
náhradní sada: koncovky s těsnícím lepidlem

44

č.výr.

€ / sada

P=
sada

LT Z ES EK

7,39

10
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

Klasika: Bílé světlo.
Pro všechny ty, pro které už je život dost barevný, nabízí Schlüter®-LIPROTEC LED světlo v jeho ryzí podobě: klasické bílé. Na přání
stmívatelné a dle volby v studené neutrální nebo teplé bílé. Získáte tak individuální věcně střídmé nebo útulně teplé akcentní osvětlení.

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES
IP 65

LED pásek, teplá bílá 3300 K

IP 65

LED pásek, neutrální bílá 4500 K

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 1
LT ES 1/200
LT ES 1/150
LT ES 1/100
LT ES 1/50

61,02
61,02
66,11
66,11
71,19

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

12
12
12
12
12

LT ES 2
LT ES 2/200
LT ES 2/150
LT ES 2/100
LT ES 2/50

61,02
61,02
66,11
66,11
71,19

10
10
10
10
10

LT ES 1: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

LT ES 2: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES
IP 65

LED pásek, teplá bílá 3300 K, úzký

IP 65

LED pásek, neutrální bílá 4500 K, úzký

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

250
200
150
100
50

8
8
8
8
8

LT ES 3
LT ES 3/200
LT ES 3/150
LT ES 3/100
LT ES 3/50

62,04
62,04
68,65
68,65
76,28

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

8
8
8
8
8

LT ES 4
LT ES 4/200
LT ES 4/150
LT ES 4/100
LT ES 4/50

62,04
62,04
68,65
68,65
76,28

10
10
10
10
10

LT ES 3: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

LT ES 4: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES

Schlüter®-LIPROTEC-ES
IP 65

LED pásek, teplá bílá 3300 K, boční svícení

IP 65

LED pásek, neutrální bílá 4500 K, boční svícení

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

L = cm

B = mm

č.výr.

€/m

P=
ks

250
200
150
100
50

9
9
9
9
9

LT ES 5
LT ES 5/200
LT ES 5/150
LT ES 5/100
LT ES 5/50

61,02
61,02
66,11
66,11
74,24

10
10
10
10
10

250
200
150
100
50

9
9
9
9
9

LT ES 6
LT ES 6/200
LT ES 6/150
LT ES 6/100
LT ES 6/50

61,02
61,02
66,11
66,11
74,24

10
10
10
10
10

LT ES 5: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

LT ES 6: 120 LED/m – 9,6 W/m – 24 V, DC –
max. délka v LIPROTEC systému: 14 m

kolí:
plota o
čená te 0°C
ru
o
p
o
D
až +4
-20 °C
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Zap / vyp / stmívání/regulace – individuální ovládání osvětlení
Regulace od Schlüter®-LIPROTEC není žádné
čarování. Nýbrž je individuální tak jako Vy a Vaši
zákazníci. Neboť my poskytujeme řešení vhodná
pro jakékoliv nároky. Od jednoduchého jednokanálového vypínače až po kombinaci dálkového
rádiového ovládání a Bluetooth ovládání přes
smartphone. Chcete-li, můžete akcentní LIPROTEC
osvětlení regulovat ale také snadno pomocí vestavěného světelného vypínače. Komplikované
to není.
Regulujte Schlüter®-LIPROTEC tak, jak chcete:

zap / vyp pomocí stávajícího
PP
světelného vypínače
zap / vyp / stmívání s našimi
PP
rádiovými vypínači
zap / vyp / stmívání pomocí aplikace
PP
a dálkového ovládání
zap / vyp / stmívání a regulace
PP
barvy pomocí aplikace a dálkového
ovládání

46

Ovládání Schlüter®-LIPROTEC LED-instalací
Schlüter®-LIPROTEC je systém pro individuální řešení. Také s ohledem na řízení/ovládání LED máte svobodu volby. V závislosti na požadovaném druhu světla a velikosti instalace, můžete vybírat mezi různými koncepty. Můžete se spolehnout na inovativní a cenově výhodné
Bluetooth ovládání, na dálkové ovládání s vysílačem a přijímačem nebo na větší centrálně řízené instalace s technikou master/slave.
Prohlédněte si schématická znázornění, jež vás povedou k výběru odpovídající techniky.
Bluetooth ovládání (smartphone / tablet s bezplatnou aplikací) .................................................................................................................... 49

barevná RGB + bílá W

230 V

24 V
teplá bílá 3300 K

neutrální bílá 4500 K

Systém LIPROTEC

Bude zajištěno ze strany stavby

Dálkové ovládání (vysílač a přijímač)................................................................................................................................................................. 50

RECEIVER

teplá bílá 3300 K

230 V

neutrální bílá 4500 K

24 V
Systém LIPROTEC

Bude zajištěno ze strany stavby

Dálkové ovládání pro objekty (vysílač a master/slave přijímač) ..................................................................................................................... 52

24 V

SLAVE

24 V

SLAVE

24 V

MASTER

teplá bílá 3300 K

neutrální bílá 4500 K

230 V

Bude zajištěno ze strany stavby

Systém LIPROTEC

rnění!
Upozo ládání naleznete

ov
ožnosti
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Schlüter®-LIPROTEC Bluetooth-/rádiové ovládání
Schlüter®-LIPROTEC-EBR jsou Bluetooth přijímače pro instalace inovativní světelné techniky. Nové přijímače Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1
a EBR 4 lze volitelně regulovat pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky, anebo prostřednictvím mobilních koncových přístrojů
jako jsou smartphony nebo tablety. Moderně tvarovaný držák na stěnu umožňuje díky magnetickému fixačnímu systému přichycení dálkového ovládání. Aplikaci pro ovládání lze zdarma stáhnout přes Google Play (Android™) nebo Apple App Store (iOS).

www.schlueter-systems.com/app/

48

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4
Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4 je Bluetooth-/ rádiový přijímač pro ovládání LED pásků o délce až
9 m řady LT ES 9 prostřednictvím dodaného dálkového ovládání nebo pomocí vhodných smartphonů s Bluetooth nebo tabletů. Ovládání přijímače přes Bluetooth se provádí pomocí aplikace
Schlüter®-LED-Color-Control, která je k dispozici
jak pro Android, tak i pro iOS přístroje a lze ji
stáhnout zdarma. S přijímačem lze propojit
současně až dva koncové přístroje.
Ve spojení s RGB+W LED pásky LT ES lze nastavit
více než 16,7 mil. barev a bílých odstínů různé
barevné teploty. Lze nastavit předvolbu bílých a
barevných světelných odstínů a uložit je v aplikaci
jako oblíbené. 42 různých průběhů barev je naprogramováno a lze je přehrát různou rychlostí. Velmi
malé rozměry Bluetooth přijímače umožnují
montáž nenáročnou na místo. Pro optimalizaci
uživatelského komfortu doporučujeme použití
světelného vypínače ze strany stavby.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1
Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1 je Bluetooth-/ rádiový přijímač pro ovládání bílých LED pásků o délce
až 14 m řady LT ES 1- LT ES 6 prostřednictvím
dodaného dálkového ovládání nebo pomocí vhodných smartphonů s Bluetooth nebo tabletů.
Ovládání přijímače přes Bluetooth se provádí
pomocí aplikace Schlüter®-LED-Color-Control,
která je k dispozici jak pro Android, tak i pro iOS
přístroje a lze ji stáhnout zdarma. Různě nastavenou intenzitu osvětlení lze pomocí aplikačního
softwaru uložit do oblíbených a ovládat mobilním
koncovým přístrojem a dodaným dálkovým
ovládáním.
S přijímačem lze propojit současně až dva koncové přístroje. Velmi malé rozměry přijímače umožnují montáž nenáročnou na místo. Pro optimalizaci
uživatelského komfortu doporučujeme použití
světelného vypínače ze strany stavby.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4

T

Bluetooth-/rádiový přijímač RGB+W,
regulovatelné
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT EBR 4

152,55

10

barevná RGB
+ bílá W

Rádiové ovládání

App

Obsah:
• Bluetooth-přijímač 24 V
• Rádiové dálkové ovládání s baterií
• Nástěnný držák pro dálkové ovládání
• 5 kusů připojovacích svorek, 3-žilové
Technické údaje pro Bluetooth přijímače
(pro použití s RGB+W LED pásky LT ES 9)
Max. dosah:
Vstupní napětí:
Max. celkové zatížení v systému LIPROTEC:
Max. délka RGB+W LED-pásků LT ES 9 v systému LIPROTEC:
Druh krytí:
Teplota okolí:

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1

10 m
24 V, DC
135 W
9m
IP63
-20 °C až +50 °C

T

Bluetooth-/rádiový přijímač, bílá
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT EBR 1

147,47

10

neutrální bílá
4500 K

teplá bílá
3300 K

Rádiové ovládání

App

Obsah:
• Bluetooth-přijímač 24 V
• Rádiové dálkové ovládání s baterií
• Nástěnný držák pro dálkové ovládání
• 2 kusy připojovacích svorek, 3-žilové
Technické údaje pro Bluetooth přijímače
(pro použití s LED pásky LT ES 1-LT ES 6)
Max. dosah:
Vstupní napětí:
Max. celkové zatížení v systému LIPROTEC:
Max. délka LED-pásků LT ES 1-LT ES 6 v systému LIPROTEC:
Druh krytí:
Teplota okolí:

10 m
24 V, DC
135 W
14 m
IP63
-20 °C až +50 °C

rnění!
Upozo ládání naleznete
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Systémová LED regulace
Pro maximální využití kvalit Schlüter světelné techniky Vám nabízíme nejkvalitnější systémové komponenty pro regulaci osvětlení. Od
spolehlivých síťových zdrojů přes inteligentní přijímače až po elegantní vysílače, které vysílají rádiovým signálem pokyny pro osvětlovací
prvky. Výhoda: díky dálkovému ovládání lze značně snížit náklady na instalaci a kabeláž.
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Schlüter®-LIPROTEC-EK – síťové zdroje
Síťové zdroje konvertují síťové napětí na napětí 24 V, které potřebují
naše LED pásky. Snadno se osazují, dodávají se s různým výkonem
od 30 do 150 W pro LED pásky až do délky 14 bm.



Schlüter®-LIPROTEC-ER – přijímače
Přijímače převádějí rádiové signály přijaté z vysílače na příkazy pro
LED pásky.
• LT ER 1 (zap – vyp – stmívání) pro současné řízení bílých LED
pásků s pevně nastavenou barevnou teplotou.

50
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Schlüter®-LIPROTEC-E – vysílače
Vysílače slouží k regulaci osvětlovacích profilů uživatelem. Dálkové
ovládání maximálně usnadňuje instalaci. Všechny vysílače lze dodat
dle volby se dvěma různými designy rámu. Můžete volit mezi sklem
na spodní straně lakovaným sněhobíle nebo kartáčovanou ušlechtilou ocelí V4A.
Vysílače se dodávají v následujících variantách:
• 1-kanálový (zap – vyp – stmívání) pro řízení bílých LED pásků
s pevně nastavenou barevnou teplotou ve spojení s přijímačem
LT ER 1.
• 2-kanálový (zap – vyp – stmívání) pro současné řízení
2 přijímačů LT ER 1 s bílými LED pásky a pevně nastavenou
barevnou teplotou.

Schlüter®-LIPROTEC-EK
Schlüter®-LIPROTEC-EK
síťový zdroj 24 V DC
Watt

max.
Watt*

č.výr.

€ / ks

P=
ks

30
50
75
100
150

27
45
67,5
90
135

LT EK 24V 30W
LT EK 24V 50W
LT EK 24V 75W
LT EK 24V 100W
LT EK 24V 150W

54,69
77,84
99,93
168,29
194,59

10
10
10
10
10

Teplota okolí: -20 °C až +50 °C,
Vstupní napětí: 230 V, AC
* Při výběru síťového zdroje je nutno zohlednit bezpečnostní rezervu (viz maximální zatížení příslušného síťového zdroje).

Schlüter®-LIPROTEC-ER
Přijímače převádějí rádiové signály přijaté z
vysílače na příkazy pro LED pásky a umožní tak
plynulé stmívání.

Schlüter®-LIPROTEC-ER
příjímač s připojovacím kabelem,
jedna barva 24 V
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT ER 1

257,70

10

Pro ovládání LED pásků LT ES 1 až LT ES 6.

Schlüter®-LIPROTEC-E
Rádiové vysílače slouží k regulaci osvětlovacích
profilů uživatelem. Dálkové ovládání maximálně
usnadňuje instalaci. Všechny vysílače lze dodat
dle volby ve dvou různých designech rámu.
Můžete volit mezi sklem na spodní straně lakovaným sněhobíle nebo kartáčovanou ušlechtilou
ocelí V4A.
Vysílače lze pomocí dodané oboustranné lepící
pásky připevnit na vhodném podkladu, instalační
krabice není nutná.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-LIPROTEC-E

Schlüter®-LIPROTEC-E

vysílač, sklo sněhobílé

vysílač, ušlechtilá ocel kartáčovaná

počet
tlačítek

č.výr.

€ / ks

P = ks

počet
tlačítek

č.výr.

€ / ks

P = ks

1
2

LT E1 KS BW
LT E2 KS BW

142,00
152,52

10
10

1
2

LT E1 KS EB
LT E2 KS EB

136,74
138,84

10
10
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Centrální ovládání s master/slave-technologií
Jako doplněk k osvědčenému dálkovému ovládání máte nyní možnost řídit větší instalace osvětlovacích profilů pomocí takzvané technologie master / slave. Pohybuje se v rozsahu od spolehlivých síťových zdrojů přes inteligentní přijímače master / slave až k elegantním
vysílačům, které vysílají dálkově příkazy světelným instalacím. Pouze spojení mezi síťovými zdroji a přijímači a mezi přijímači navzájem
(master / slave a slave / slave) se provádí kabelem. Lze tak namontovat LED pásky 24 V až do délky 570 m a ovládat pouze jedním
centrálním vysílačem dálkového ovládání.
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Princip: master / slave
Systém master / slave umožňuje současné ovládání více navzájem propojených přijímačů na velké vzdálenosti (max. 200 m). Přitom se master přijímač
propojí pomocí 2-žilového kabelu AWG 16 s až 40 slave přijímači. Master přijímač se sladí s vysílačem, funkce slave přijímačů následuje master
přijímač. Tím lze velká zařízení s prostorově daleko od sebe vzdálenými slave přijímači řídit centrálně a pomocí pouze jednoho vysílače.

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
Schlüter®-LIPROTEC-ERM je master přijímač
pro centrální ovládání rozsáhlých světelných
instalací Schlüter®-LIPROTEC na principu master/
slave. Předává příkazy obdržené od vysílače
dálkového ovládání přes 2-žilový kabel AWG 16
dále až na 40 slave přijímačů.

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
Master přijímač LED, 24V
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT ERM 1

291,35

10

Pro ovládání LED pásků LT ES 1 až LT ES 6.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH



Schlüter®-LIPROTEC-EK – síťové zdroje
Síťové zdroje konvertují síťové napětí na napětí 24 V potřebné pro
naše LED pásky.Snadno se osazují, dodávají se s různým výkonem
od 30 do 150 W.



Schlüter®-LIPROTEC-ERM - master přijímače
Master přijímač převádí rádiové signály přijaté z vysílače na příkazy
pro LED pásky. Je prvním montážním prvkem v osvětlovacím
zařízení.
• LT ERM 1 (zap / vyp / stmívání) pro ovládání bílých LED pásků s
pevně nastavenou barevnou teplotou (LT ES 1-LT ES 6).



Schlüter®-LIPROTEC-ERS - slave přijímače
Slave přijímače převádějí signály od masteru na přikazy pro LED
pásky. Jsou podřízeny masteru a navzájem propojeny v řadě. Slave
přijímače lze ovládat pouze příslušným master přijímačem.
• LT ERS 1/3 (zap / vyp / stmívání / změna barvy) pro současné
ovládání bílých (LT ES 1-LT ES 6)



Schlüter®-LIPROTEC-E – vysílače
Vysílače slouží k regulaci osvětlovacích profilů uživatelem. Dálkové
ovládání maximálně usnadňuje instalaci. Všechny vysílače lze dodat
dle volby se dvěma různými designy rámu. Můžete volit mezi sklem
na spodní straně lakovaným sněhobíle nebo kartáčovanou ušlechtilou ocelí V4A.
Vysílače se dodávají v následujících variantách:
• 1-kanálový (zap – vyp – stmívání) pro řízení bílých LED pásků
s pevně nastavenou barevnou teplotou ve spojení s Master
přijímačem LT ERM 1.
• 2-kanálový (zap – vyp – stmívání) pro současné řízení 2 Master
přijímačů LT ERM 1 s bílými LED pásky a pevně nastavenou
barevnou teplotou.

Jako řídící kabel mezi master a slave se používá náš nízko-voltážní
kabel 2 x 1,31 mm² (AWG16).

Technické hodnoty pro systém master / slave
(údaje s ohledem na LED pásky 24 V řady LT ES 1-LT ES 6)
Příjmová frekvence:
868,3 Mhz
Napájení:
24 V, DC
Max. celkové zatížení v sytému LIPROTEC:
135 W
Druh krytí:
IP20
Teplota okolí:
-20 °C až +50 °C
Max. možná délka LED pásků v systému master / slave
LED pásky LT ES 1 – LT ES 6:
570 m

Schlüter®-LIPROTEC-ERS
Schlüter®-LIPROTEC-ERM je slave přijímač pro
centrální ovládání rozsáhlých světelných instalací
Schlüter®-LIPROTEC na principu master/slave. Až
40 slave přijímačů lze ovládat master přijímačem
přes 2-žilový kabel AWG 16.

1.

traně 5

te na s

nalezne
Vysílač

Schlüter®-LIPROTEC-ERS
Slave přijímač LED, 24V
č.výr.

€ / ks

P = ks

LT ERS 1/3

254,93

10

Pro ovládání LED pásků LT ES 1 až LT ES 6.

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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Příslušenství pro kabeláž
Také pro kabelové rozvody systému Schlüter®-LIPROTEC Vám nabízíme kompletní příslušenství. Zvláště praktické: montážní moduly
Schlüter®-KERDI-BOARD s předfrézovanými kanálky pro kabely. Osadit můžete dvoudílnou instalační lištu Schlüter®-LIPROTEC-ZKK, do
které se kabely vkládají snadno zepředu. Odpadá náročné protahování chráničkami. Uzavřenou instalační lištu lze poté utěsnit izolační
páskou Schlüter®-KERDI-KEBA a těsnicím lepidlem Schlüter®-KERDI-COLL-L.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK
Schlüter ®-LIPROTEC-ZK jsou barevně označené nízkovoltážní kabely určené pro spojení
Schlüter®-LIPROTEC LED pásků s příslušným
síťovým zdrojem a/nebo přijímačem.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

Schlüter®-LIPROTEC-ZK

nízkovoltážní kabel, 2 x 1,31 mm² (AWG16)

nízkovoltážní kabel, 5 x 1,31 mm² (AWG16)

L=m

č.výr.

€ / ks

P = ks

L=m

25

LT ZK 2A 10 25M

53,12

10

25

č.výr.

€ / ks

T

P = ks

LT ZK 5A 10 25M 116,96

10

Kabel pro LED pásky LT ES 1 – LT ES 6 a pro
připojení síťového zdroje a přijímače.

Kabel pro LED pásek LT ES 9.

Obsah:
• 800 cm kabelu, 2 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 instalační krabice do dutých stěn s víkem
• 1 instalační krabice pod omítku s víkem
• 2 Wago svorky 32 A, 5 žil

Obsah:
• 800 cm kabelu, 5 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 instalační krabice do dutých stěn s víkem
• 1 instalační krabice pod omítku s víkem
• 5 Wago svorek 32 A, 3 žily

Schlüter®-LIPROTEC-ZS
Schlüter®-LIPROTEC-ZS jsou připojovací sady
pro spojení Schlüter ®-LIPROTEC instalací s
příslušným síťovým zdrojem a / nebo přijímačem.

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

Schlüter®-LIPROTEC-ZS

připojovací sada, 2-žilová

připojovací sada, 5-žilová

č.výr.

€ / sada

P=
sada

č.výr.

€ / sada

P=
sada

LT ZS 2A

33,93

10

LT ZS 5A

53,90

10

Připojovací sada pro LED pásky LT ES 1 –
LT ES 6 a spojení se síťovým zdrojem a
přijímačem.
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T

T nové výrobky

Připojovací sada pro LED pásek LT ES 9.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK

chránička, průměr 20 mm

instalační lišta pro kabely, bílá

L=m

č.výr.

€ / ks

P = ks

L=m

č.výr.

€ / ks

P = ks

50

LT ZLR 20 50M

79,75

10

2,5

LT ZKK 2010

3,72

10

Schlüter®-LIPROTEC-Z
Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

instalační krabice do dutých stěn s vikem,
5 ks / sada

instalační krabice pod omítku s víkem,
5 ks / sada

Ø

H = mm

č.výr.

€/
sada

P=
sada

Ø

H = mm

č.výr.

€/
sada

P=
sada

68 mm

47

LT Z 5HD 47

14,89

10

65 mm

46

LT Z 5UD 46

11,17

10

Schlüter®-LIPROTEC-Z

Schlüter®-LIPROTEC-Z

instalační krabice do dutých stěn s vikem,
5 ks / sada

instalační krabice pod omítku s víkem,
5 ks / sada

Ø

H = mm

68 mm

47

č.výr.

LT Z 5HDD 47

€/
sada

P=
sada

LxBxH
= mm

č.výr.

€ / sada

P=
sada

69,65

10

87 x 87 x 60

LT Z 5UK 60

39,89

10

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL
Schlüter®-LIPROTEC-ZKL
Wago svorky
žíly

balík =
ks

3
5

50
40

č.výr.

LT ZKL 3A
LT ZKL 5A

€ / balík

P=
balík

37,21
44,92

10
10

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
Schlüter ®-KERDI-BOARD-K jsou montážní
moduly s předfrézovanými drážkami pro uchycení
kabelových kanálů Schlüter®-LIPROTEC. Drážka
je provedena tak, že ji lze použít i pro uchycení
desky Schlüter®-KERDI-BOARD o tloušťce 19 mm
nebo nosného profilu Schlüter®-LIPROTEC-LL.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
Schlüter®-DESIGNBASE-HVL je přidržovací
páska z polyetylénu, která je na spodní straně
opatřena samolepicí butylovou vrstvou. Je vhodná
pro vytvoření přilnavého podkladu pro tenkou
vrstvu lepidla na kovových profilech.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
montážní modul s drážkou pro kabel,
15 x 250 cm
H = mm

č.výr.

€ / ks

PL = ks

19
28

KB 19 150 2500 K1
KB 28 150 2500 K1

15,34
18,23

10
10

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
samolepicí střiž pro ukotvení
B = mm

L = 20 m
č.výr.

€ / ks

P = ks

38
75

HVL 38 / 20M
HVL 75 / 20M

26,80
53,98

10
10
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Energetické třídy Schlüter®-LIPROTEC LED-pásků

č.výr.

Energetická třída

kWh / 1000h

PB 15 S1 AE/100
PB 15 S1 AE/150
PB 15 S1 AEEB/100
PB 15 S1 AEEB/150
PB S1 AE/100
PB S1 AE/150
PB S1 AEEB/100
PB S1 AEEB/150
LT D90 S1 AE
LT D90 S2 AE
WS 20 ZS2 LT ES9
WS 20 ZS3 LT ES9

A
A
A
A
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A

58
58
58
58
4
4
4
4
36
36
65
65

LT ES 1
LT ES 1/200
LT ES 1/150
LT ES 1/100
LT ES 1/50
LT ES 2
LT ES 2/200
LT ES 2/150
LT ES 2/100
LT ES 2/50
LT ES 3

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

23
19
15
10
5
23
19
15
10
5
23

Příklad energetického štítku
Y IJA
IE IA

A++
A+
A
B
C
D
E

5 kWh/1000h
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A

+

Energetická třída

Vážená spotřeba energií

č.výr.

LT ES 3/200
LT ES 3/150
LT ES 3/100
LT ES 3/50
LT ES 4
LT ES 4/200
LT ES 4/150
LT ES 4/100
LT ES 4/50
LT ES 5
LT ES 5/200
LT ES 5/150
LT ES 5/100
LT ES 5/50
LT ES 6
LT ES 6/200
LT ES 6/150
LT ES 6/100
LT ES 6/50
LT ES 9
LT ES 9/200
LT ES 9/150
LT ES 9/100
LT ES 9/50

Energetická třída

kWh / 1000h

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A

19
15
10
5
23
19
15
10
5
22
19
14
10
5
22
19
14
10
5
33
26
22
16
8

POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Dodací platební podmínky
1. Všeobecně

5. Platba

Udělením zakázky přijímá objednatel následující dodací a platební

Platba vyúčtované částky musí být provedena v Euro v termínu

podmínky. Ty zůstávají v platnosti i po celou dobu obchodního

splatnosti. Skonto a rabaty se poskytují jen na základě zvláštního

vztahu, pokud nebudou provedeny žádné písemné změny.

ujednání. Odečtení skonta za novou fakturu je vyloučeno, pokud

Rozporujeme případné nákupní podmínky kupujícího, pokud se

ještě nejsou uhrazeny starší, splatné faktury. V případě platby, která

odchylují od našich podmínek. Odchylující se jednotlivé podmínky

neproběhne v souladu se smlouvou, jsme v den splatnosti opráv-

kupujícího jsou pro nás závazné jen, když je písemně přijmeme.

něni bez předchozího upozornění účtovat úroky ve výši 5% nad

2. Nabídky a ceny

základní úrokovou sazbou (§ 247, odst. 1 BGB) p.a. Akceptace,

Pokud není výslovně ujednáno jinak, jsou všechny nabídky volné a

směnky nebo šeky, přijaté k placení jsou považovány za platbu

nezávazné. Pro veškeré dodávky je za prodejní cenu považována

teprve po jejich proplacení. Nedodržení platebních podmínek

cena, která je platná v den dodávky. V platnosti je vždy poslední

nebo jiné okolností, které nám budou známy teprve po uzavření

vydaný ceník. Pokud to není zvlášť vyznačeno, jsou všechny ceny

smlouvy a které snižují úvěruschopnost kupujícího, mají za násle-

bez DPH.

dek okamžitou splatnost všech našich pohledávek a opravňují nás

3. Dodávka, přejímka, místo plnění

k odstoupení od smlouvy. Dodávky pro nám neznámé zákazníky

U všech zakázek probíhá zasílání z výroby nebo z našeho skladu, i

nebo v případě malých zakázek, či z jiného pro nás důležitého

u dodávky bez dovozného, na náklady a riziko objednatele. Neru-

důvodu, můžeme zasílat na dobírku, nebo požadujeme při jejich

číme za škody, které vzniknou během přepravy nebo na místě

vyzvednutí platbu v hotovosti.

určení. Objednatel musí poškození nebo ztrátu zboží oznámit

6. Výhrada vlastnického práva

přepravní firmě a ohlásit u ní nárok na uplatnění škody. Možnost

Zboží zůstává v našem vlastnictví do té doby, dokud nejsou uspo-

dodávky je vyhrazena pro všechny zakázky. Zpoždění dodávky

kojeny všechny naše pohledávky, vyplývající z obchodního vztahu

opravňuje objednatele k odstoupení, ale ne k požadování náhrady

vůči kupujícímu. Kupující je povinen nás neprodleně informovat o

škody. Nepřebíráme záruku za včasné doručení dodávky.

přístupu třetí osoby ke zboží, které je dodáno s výhradou vlast-

4. Záruka

nického práva. Pokud bude námi dodané zboží, nebo věci z něj

Reklamace je nutno uplatnit okamžitě po obdržení zboží, v každém

vyrobené, prodáno dál, nebo zabudováno do pozemku třetí osoby

případě před zabudováním zboží. Je možno požadovat zrušení

tak, že se stane podstatnou součástí pozemku třetí osoby, pak

kupní smlouvy nebo snížení ceny, jiné nároky jakéhokoliv druhu,

pohledávky a vedlejší práva, která prodávajícímu vzniknou z tohoto

vyplývající ze závadné dodávky, zákazníkovi nepřísluší. Místem

prodeje nebo zabudování vůči odběrateli nebo třetí osobě, pře-

plnění je i v případě dodávky bez dovozného místo naložení,

chází na nás. Nevyžaduje to zvláštního prohlášení o odstoupení.

tedy Iserlohn. Při prodeji podle vzorků je zaručen pouze odborně

Práva z výhrady vlastnického práva platí až do úplného uvolnění

odzkoušený objem. Ohledně zpracovávání našich výrobků odka-

od případných závazků, které prodávajícímu / dodavateli vznikly v

zujeme na naše aktuální prospekty a technické listy. Nepřebíráme

zájmu kupujícího / odběratele.

jakékoliv přísliby o vlastnostech použití, přesahující tento rámec,

7. Odchylky

jedině pokud by byly zvlášť písemně potvrzeny. Poradenství a

Pro platné změny výše uvedených podmínek je zapotřebí písemné

návod k použití poskytujeme na základě našich zkušeností a

dohody. Ústní a telefonické dohody jsou platné jen tehdy, když jsou

zkoušek podle našeho nejlepšího vědomí, nelze z toho odvozovat

písemně potvrzeny. Protikladné podmínky kupujícího nemohou být

záruku z naší strany, s výjimkou případu, kdy závada dodaného

uznány. Pokud by měla být jednotlivá ustanovení těchto dodacích

výrobku opravňuje k nárokům ze záruky či ručení, které vyplývají

a platebních podmínek v rozporu s platným právem, pak tím není

ze zákona. Uživatel výrobku tím není zbaven povinnosti, provést

dotčena právoplatnost zbývajících ustanovení.

v souladu s příslušnou situací pro zabudování vlastní, odborně

8. Místo soudu a závěrečná poznámka

kvalifikované zhodnocení nezávadnosti a použitelnosti výrobku

Místem soudu i pro záležitosti směnky a šeku, pokud je kupující

před jeho zabudováním pro plánovaný účel použití. Při zabudování

podnikajícím, na kterého se vztahuje obchodní zákoník v plném

výrobků, které např. z důvodu jejich novoty neodpovídají uznáva-

rozsahu, nebo platí jiné předpoklady § 38 ZPO, je Iserlohn příp.

ným technickým pravidlům, nese zákazník (zpracovatel) odpověd-

Hagen. Pro veškeré spory, vzniklé na základě smlouvy, platí výlučně

nost za ujednání odpovídajících dohod s investorem.

zákony Spolkové republiky Německo, a to v rozsahu platnosti pro
obchodování mezi tuzemci v tuzemsku. Neúčinnost jednotlivých
ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na
účinnost zbývajících ustanovení.
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www.liprotec.com

www.schlueter-systems.com/app/

Pro informaci.
Pro všechny, kteří chtějí vědět více!
Podařilo se nám nadchnout Vás pro osvětlovací profily Schlüter®-Systems? Pak budete
jistě chtít vědět více. Nejrychleji to lze přes internet. Na www.liprotec.com získáte další
informace jen jedním kliknutím.

Podrobné technické informace pro zpracování Schlüter®-LIPROTEC a naše záruční podmínky najdete v technické příručce.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha · Politických vězňů 912/10 · CZ-110 00 Praha 1
Tel: +420 222 192 550/551 · Fax: +420 222 192 552 · servis_praha@schlueter.de · www.schlueter.cz

Vydani 11/17

Platí všeobecné obchodní podmínky Schlüter-Systems KG.
Vydáním tohoto ilustrovaného ceníku ztrácejí platnost veškeré předchozí ceníky. Vyhrazujeme si právo na změny, omyly,
tiskové chyby a na změny, které slouží inovaci produktu nebo jsou nezbytné kvůli dodávce. Kvůli technice tisku mohou při
reprodukování obrázků v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.

