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O ComfortLine LEDSet é um driver robusto e flexível em dimensões lineares.
O driver está disponível com uma corrente de saída ajustável entre 100mA e 800mA, 
um alto fator de potência >0,96 e uma faixa de saída de até 85W.

Benefícios:
• Ripple extremamente baixo 

(de acordo com IEEE1789-15 e SVM)
• Corrente de saída ajustável via LEDSet
• Longa vida útil: até 100.000 horas
• Adequado para sistemas de bateria central 

para iluminação de emergência 
(de acordo com EN 50172)

• Garantia do produto de 5 anos

Vantagens do LUGA Line HB
• Alta eficiência: até 181 lm/W
• Amplo espectro de lúmens para várias aplicações
• Excelente isolamento elétrico graças à tecnologia 

COB cerâmico
• Temperaturas de cor standards e especiais, nos 

padrões de IRC 80 / IRC 90 + Pearl White
• Longa vida útil: até 100.000 horas

BRIGHT, BRIGHTER, HIGH BRIGHTNESS

Alto fluxo luminoso em menores dimensões

Os Módulos lineares LUGA Line High Brightness 
oferecem um fluxo luminoso de até 7.280lm, com 
dimensões de apenas 280 x 15mm.

Novas versões da nossa tecnologia LUGA agora 
estão disponíveis nas variantes HB, Alto Brilho. 
LUGA Line HB é ideal para integração em luminá-
rias, uma vez que economiza espaço, proporciona 
uma saída de luz homogênea e de alta eficiência, 
até 181lm/W, e garante um reduzido ofuscamen-
to. Certamente, as dimensões e os espaçamentos 
de fixação são idênticos aos já existentes módulos 
LUGA Line (cerâmicos). 

Aplicações para o 
LUGA Line High Brightness
Ambientes de escritório e de varejo que deman-
dem fluxos luminosos entre 3.000lm e 5.000lm. 
Além disso, esses módulos são ideais para efeitos 
de banho de luz (wall washing). Para aplicações 
em ambientes de escritório, o novo módulo pode 
ser usado para substituir módulos TCL 55. O novo 
módulo também é perfeito para aplicações indus-
triais em luminárias de teto de 6.000lm a 7.000lm. 
Também para aplicações especiais como em estu-
fas, podemos fornecer o módulo LUGA Line High 
Brightness com um espectro de luz especial.

QUANTO AO DRIVER CORRESPONDENTE...

Tome uma decisão inteligente e escolha LUGA Line HB e ComfortLine-LEDSet

Sua Equipe de Vendas VS

More information

More information

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Line-HB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/light-building/

