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inteGracja UrZąDZeń serwisowYcH
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urządzenia serwisowe 
montowane na płytach sufitu
podwieszanego

jeśli zachodzi potrzeba by mniejsze 
elementy serwisowe (oprawy świetlne typu 
downlight, czujniki dymu, zraszacze, głośniki 
itp.) były zintegrowane z sufitem, można je 
zamontować w obrębie płyty sufitu.

Zwłaszcza płyty mineralne nie są w stanie 
utrzymać ciężkich urządzeń serwisowych 
bez wystąpienia w nich nieodwracalnych 
uszkodzeń lub odkształceń. w większości 
przypadków ciężar takich urządzeń musi 
zostać rozłożony za pomocą płyty wsporczej; 
w innym wypadku urządzenia te muszą być 
niezależnie podwieszone. 

Przedstawione obok dwa detale przedstawiają 
sposób integracji osprzętu serwisowego 
w płycie sufitowej, tak aby ich ciężar był 
przeniesiony na ruszt. trzeci detal pokazuje, 
możliwość montażu lekkiej oprawy 
halogenowej bezpośrednio w płycie sufitowej.

modularny osprzęt 
oświetleniowy integrowany
w płaszczyznę sufitu

ruszty sufitów podwieszanych firmy 
armstrong są projektowane zasadniczo tak 
by mogły unieść ciężar wypełniających je 
płyt. jednakże w pewnych okolicznościach 
ciężar niektórych urządzeń w tym opraw 
oświetleniowych można także przenieść 
bezpośrednio na ruszt. należy jednak 
zachować daleko idącą ostrożność, aby 
uniknąć przeciążenia konstrukcji, mogącego 
prowadzić do nadmiernego odkształcania się 
i/lub skręcenia profili rusztu.

na przedstawionych detalach pokazano jak 
osprzęt serwisowy może zostać zintegrowany 
z rusztem i na nim oparty. Dla zapewnienia 
bezproblemowej integracji elementów 
oświetlenia z sufitem bardzo istotne jest 
by projektant upewnił się co do zgodności 
wybranych elementów osprzętu  
z montowanym systemem sufitowym.

1.  Widoczny ruszt 
ciężar przeniesiony na GŁÓwkĘ profili rusztu przez nie mniej niż dwa pełne lub cztery 
dyskretne wsporniki.

2.  Widoczny ruszt
ciężar przeniesiony na stoPkĘ profili rusztu przez nie mniej niż dwa pełne wsporniki. 
ruszt XL2 zapewni większą odporność na zginanie niewspółśrodkowe.

3.  Częściowo ukryty ruszt (krawędź Vector)
ciężar przeniesiony na GŁÓwkĘ profili rusztu przez nie mniej niż dwa pełne lub cztery 
dyskretne regulowane wsporniki. 
Dobierając wymiary oprawy należy wziąć pod uwagę typ krawędzi Vector.

Uwagi:  
.  Powyższe uwagi mają jedynie charakter ogólnych wskazówek. Projektant bądź instalator musi sprawdzić, czy urządzenia 

mogą być wsparte na profilach rusztu sufitu nie powodując uszkodzeń lub nadmiernych odkształceń płyt lub rusztu. 
.  Płytę wsporczą można wykonać z płyty g-k lub podobnego cienkiego, lecz sztywnego materiału. Bardzo istotne jest 

upewnienie się, że wybrany materiał nie wpływa na reakcję na ogień płyty sufitowej.

Uwagi:
.  żadne elementy osprzętu nie powinny być oparte na 

profilach głównych bądź poprzecznych.
.  Dynamiczne elementy osprzętu, takie jak na przykład 

dyfuzory powietrza, powinny być zamontowane na 
osobnym wieszaku i nie powinny być połączone 
bezpośrednio z rusztem sufitu.

.  informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń 
powodowanych przez osprzęt serwisowy są 
dostępne w katalogu systemów nośnych dla 
systemów Prelude. Można je także uzyskać 
kontaktując się z biurem firmy armstrong  
w warszawie.

 Płyta wsporcza

 Płyta sufitu

 Profil rusztu 

 oprawa typu 
downlight

 czujnik dymu 

  Halogen 
punktowy 

BOARd, TEGULAR 
(Prelude 24)

 Profil główny
 Długi profil poprzeczny
 Zawiesie 
 Profil przyścienny
 Długa płyta typu Planks

BOARd, TEGULAR,  
MiCroLook* (Bandraster)

*w specyfikacji należy uwzględnić profil poprzeczny do płyt 
o krawędzi MicroLook, odpowiedni dla profili Bandraster ze 
szczelinami montażowymi.
aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z lokalnym  
biurem sprzedaży firmy armstrong.

 Profil Bandraster

 Łącznik wzdłużny

 Długi profil poprzeczny

 wieszak noniuszowy

 Profil przyścienny

 Łącznik przyścienny

 Płyta typu Planks

SYSTEM z RUSzTEM częściowo 
ukrytym SL2/K2C2 (Prelude 24,
Profile główne lub Bandraster)

 Profil główny

 Profil usztywniający Z odpowiedniej długości

 Listwa dystansowa

 Zawiesie 

 Profil przyścienny

 Płyta typu Planks




