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Groove20 
TRIMLESS
ceiling 2x12,5[mm]]

Nr Code Comments Quantity
1 AL-SS20 3[m] 1
2 AL-BA-TLESS 2[m] or 3[m] 2
3 EC-SS20 end caps 2

4 10x195 PCB with 
5060 LEDs LED

5 AB-SS20/PRI / M 1, 2 or 3[m] 1
6 MC-KEY-SS20 1 per meter

7 MC-SS20 2 per 1[m], 3 per 
2[m], 4 per 3[m]

8 DIN 7982 ST2.9x6.5 2 per MC_SS20
9 DIN 7982 ST3,5x25 1 per MC_SS20

10 LC-LOCK pro�le >3[m] 1 per join

11 90LC-HOR 90  horizontal 
connector 1 per join 

12 90LC-VER 90  vertical 
connector 1 per join 

13 DIN 913 M3x4 pro�le >3[m] or 90 4 per join

ALL RIGHTS RESERVED 1 / 3

Instruction for mounting

1

2

3

4



Cut out in �rst layer gypsum ceiling
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DIN 7982 ST3,5x25

14


	Arkusz1
	Widok rysunku4
	Widok rysunku5
	Widok rysunku6
	Widok rysunku7
	Widok rysunku8
	Widok rysunku9
	Widok rysunku10
	Widok rysunku49
	Widok rysunku54
	Widok rysunku74
	Widok rysunku75
	Widok rysunku76
	Widok rysunku77
	Widok rysunku78
	Widok rysunku79
	Widok rysunku115
	Widok rysunku134
	Widok rysunku135
	Widok szczegółów AC (1 : 1)
	Widok rysunku137

	Arkusz2
	Widok rysunku12
	Widok rysunku14
	Widok rysunku16
	Widok rysunku18
	Widok rysunku19
	Widok rysunku20
	Widok rysunku21
	Widok rysunku22
	Widok rysunku23
	Widok rysunku25
	Widok szczegółów B (1 : 5)
	Widok szczegółów C (1 : 5)
	Widok szczegółów D (1 : 5)
	Widok szczegółów E (1 : 4)
	Widok szczegółów F (1 : 4)
	Widok rysunku44
	Widok rysunku45
	Widok szczegółów K (1 : 5)
	Widok rysunku47
	Widok szczegółów L (1 : 5)
	Widok rysunku55
	Widok szczegółów O (1 : 3)
	Widok rysunku57
	Widok rysunku58
	Widok szczegółów P (1 : 6)
	Widok rysunku60
	Widok szczegółów Q (1 : 3)
	Widok rysunku72
	Widok rysunku80
	Widok szczegółów W (1 : 2)
	Widok rysunku82
	Widok szczegółów X (1 : 2)
	Widok rysunku84
	Widok rysunku85
	Widok rysunku86
	Widok szczegółów AH (1 : 4)
	Widok rysunku88
	Widok szczegółów AI (1 : 4)
	Widok rysunku90
	Widok rysunku91
	Widok rysunku92
	Widok szczegółów AJ (1 : 4)
	Widok szczegółów AK (1 : 4)
	Widok rysunku99
	Widok rysunku111
	Widok rysunku113
	Widok rysunku114
	Widok rysunku116
	Widok rysunku117
	Widok rysunku118
	Widok szczegółów C (1 : 5)
	Widok szczegółów X (1 : 4)
	Widok rysunku121
	Widok szczegółów C (1 : 5)
	Widok szczegółów X (1 : 4)
	Widok rysunku124
	Widok szczegółów Z (1 : 3.5)
	Widok rysunku126
	Widok szczegółów E (1 : 4)
	Widok rysunku128
	Widok szczegółów F (1 : 4)
	Widok rysunku130
	Widok szczegółów Y (1 : 4)
	Widok rysunku132
	Widok szczegółów P (1 : 6)
	Widok rysunku138
	Widok rysunku139

	Arkusz3
	Widok rysunku33
	Widok rysunku34
	Widok rysunku35
	Widok szczegółów I (1 : 5)
	Widok szczegółów J (1 : 5)
	Widok rysunku39
	Widok rysunku40
	Widok rysunku42
	Widok rysunku62
	Widok rysunku63
	Widok rysunku64
	Widok szczegółów S (1 : 4)
	Widok rysunku69
	Widok szczegółów U (1 : 4)
	Widok rysunku71
	Widok szczegółów V (1 : 4)
	Widok rysunku100
	Widok szczegółów Y (1 : 2.5)
	Widok rysunku102
	Widok rysunku103
	Widok szczegółów Z (1 : 2.5)
	Widok szczegółów AA (1 : 2.5)
	Widok rysunku106
	Widok rysunku107
	Widok rysunku108
	Widok rysunku109
	Widok rysunku112
	Widok rysunku140
	Widok rysunku141
	Widok rysunku142


