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MULTI-SÍN KÉPFÜGGESZTŐ RENDSZER 

 
Teherbírás 45 kg/méter) 
A multi-sín egy igazán praktikus képfüggesztő rendszer, mely képmegvilágítással bővíthető. Erősített kivitel. 
Rejtett rögzítő elemekkel diszkréten és elegánsan a falra szerelhető. Hagyományos és modern helyiségekben 
egyaránt alkalmazható. 
 
Tájékoztató 
 
A multi-sín képfüggesztő rendszer esetében 200 és *300 cm-es sínek közül lehet választani fehér és ezüst 
színben. Az alumínium síneket a felszerelés helyszínén egyszerűen, akár egy kézi fémfűrésszel a kívánt 
méretre lehet vágni. Igény szerint a sínek házilag átfesthetőek. A képsínek rejtett rögzítéséhez réz falikapocs 
szükséges, melyet a feltüntetett teherbírás eléréséhez **30 cm-ként kell a falra ***felrögzíteni. Két sín 
összeillesztésénél ****egyenes összekötő elemet kell használni, mely a stabilitáshoz elengedhetetlen.  
A sarkoknál a sínek illeszkedését sarokösszekötő elemmel lehet megoldani, a végeket pedig sínzáró 
végelemmel zárhatjuk le.  
 
A képsín felszerelése után a képeket egy „cobra” fejjel ellátott függesztő zsinór segítségével tudjuk a sínhez 
rögzíteni. A speciális fejnek köszönhetően a függesztő zsinórokat bármely ponton egy pillanat alatt a sínhez 
lehet csatlakoztatni, nem szükséges a sín végéről végig húzni a megfelelő pozíció eléréséig. Ha a képeket le 
szeretnénk venni, vagy átrendezni, az eltávolítás ugyanilyen egyszerű! 
Két féle függesztő zsinór kapható, az egyik a Cobra perlonszál mely áttetsző voltának köszönhetően diszkrét 
megjelenést biztosít, illetve a  Cobra fémsodrony mely anyagösszetételéből eredendően jóval erősebb, mint a 
perlonszál. A zsinórok különböző hosszban, a sín felszerelési magasságától függően 100, 150, 200, 250 és 300 
cm.-es méretben vásárolhatók. Egy függesztő zsinórra több kép is akasztható! 
A képek felakasztása a függesztő zsinórra az alulról felfűzhető akasztók segítségével történik. A Smart Spring 
akasztó (csak a perlonszálhoz használható) 4 kg-ig terhelhető, míg a Zipper akasztó 10 kg. teherbírású. 
A szerszám nélküli vízszintes és függőleges állítási lehetőségnek köszönhetően, több kép egymáshoz 
viszonyított helyzete precízen beállítható! 
 
A multi-sín belsejében speciális elektromos vezetékek vannak elhelyezve, melyek alkalmassá teszik a 
rendszert a képek megvilágítására! A már felszerelt sínrendszernél elsőként az elektromos vezetékek toldását 
kell megoldani Hang & Light egyenes összekötő elem, és Hang & Light sarok összekötő elem segítségével. 
Ezeket az elektromos összekötő elemeket a sínek csatlakozási pontjainál alulról enyhe nyomással kell a sínbe 
helyezni, ezzel biztosítva az áram továbbhaladását. A tápellátást a Hang & Light trafo biztosítja. A táplálandó 
sín hosszától és a lámpák mennyiségétől függően kell a trafó teljesítményét meghatározni, lásd a lenti 
táblázatot. A trafó a sín bármely pontján csatlakoztatható, ahol a közelben áramellátás biztosított. 
A képek felhelyezése és pontos beállítása után  Hang & Light  armatúra és a Hang & Light lámpa 
összeszerelése következik, majd a sínhez való csatlakoztatása. Az armatúrákat a képeknek megfelelően a sín 
bármely pontján, alulról enyhe nyomással kell a sínhez rögzíteni. Az világítótestek helyzete a képeknek 
megfelelően bármikor változtatható. (Az armatúrák és lámpák választékát webáruházunkban találja)  
 
A szakszerűtlenül felszerelt és nem a rendeltetés (műszaki paraméterek figyelmen kívül hagyása) szerinti 
használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget! 
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*      A 300 cm-es sín a szállítási nehézségek miatt csak személyes átvétellel rendelhető. 
 
**     Gyakorlati tapasztalatok alapján a 2 méteres szálhoz 7, a 3 métereshez 11 db. falikapocs szükséges. 
 
***   A falikapocs rögzítéséhez tiplit és csavart nem árusítunk! Attól függően kell beszerezni a tiplit,  
       hogy milyen falfelületen alkalmazzuk a sínrendszert; pl.: tégla, itong, gipszkarton, stb.  
       A rögzítő csavarok vastagsága 3,5 vagy 4 mm legyen, hossza az alkalmazott tiplitől függ. 
 
****  Ahova egyenes összekötő elem kerül, oda nem kell falikapocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VT20500 VT20400 VT20300 

Teljesítmény 18 W 60 W 96 W 

Feszültség 12 V DC 12 V DC 12 V DC 

Áramerősség 1,5 A 5 A 8 A 

Max halogén/xenon sínhossz Alleen LED 8 méter 8 méter 

Max LED sínhossz 16 méter 16 méter 16 méter 

Max halogén/xenon lámpa Alleen LED 2 3-4 

Max LED lámpa 5 15 30 

Bemeneti adatok AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V 

Kimeneti adatok AC 12 V == 1,5 A AC 12 V == 5 A AC 12 V == 8 A 

Méretek (lxhxb) 75x86x36 1105x32x62 149x38x65 

Súly 180 gramm 415 gramm 600 gramm 

Bemeneti kapcsolat Villás kábel Tápkábel 1,2 m Tápkábel 1,2 m 

Kimeneti kapcsolat Kábel 3 m Kábel 3 m Kábel 3 m 

Minőségi címke CE UL CE UL CE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


