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ComfortLine LEDSet, lineer boyutlarda sağlam ve esnek bir sürücüdür.
Bu sürücünün, 100 mA ile 800 mA arasında ayarlanabilir çıkış akımı, > 0.96 yüksek bir güç faktörü ve 85 W'a kadar çıkış 
gücü mevcuttur.

Avantajları:
• Son derece düşük ripple akımı 

(IEEE1789-15 & SVM' e göre)
• LEDSet üzerinden seçilebilir çıkış akımı
• Uzun çalışma ömrü: 100,000 saat'e kadar
• Acil durum aydınlatması için merkezi batarya 

sistemlerine uygun (EN 50172' e göre)
• 5 yıl ürün garantisi

LUGA Line HB'nin Avantajları
• Yüksek Verimlilik: 181 lm/W'a kadar
• Çeşitli uygulamalar için geniş lümen spektrumu
• Seramik COB teknolojisi sayesinde mükemmel elektrik 

izolasyonu
• Özel ve standart ışık sıcaklığı çeşitleri : 

CRI 80 / CRI 90 + Pearl White
• Uzun çalışma ömrü: 100,000 saat'e kadar

AYDINLIK, DAHA AYDINLIK, YÜKSEK AYDINLIK

En küçük boyutlarda  – Yüksek ışık çıkışı

LUGA Line High Brightness sadece 280 x 15 mm 
ölçüsünde bile 7,280 lümen'e kadar bir ışık akışı sunar.

Varolan LUGA teknolojimizin farklı versiyonları artık yüksek 
aydınlık seviyeleri sunan HB modelleri ile mevcuttur. LUGA 
Line HB, az yer kaplayan, 181 lm / W'a kadar homojen 
ve yüksek ışık çıkışı veren ayrıca parlamanın azaltılmasını 
sağlayan, özellikle reflektörlü armatürlere entegrasyon 
için idealdir. Tabii ki boyutlar ve bağlantı aralıkları bilinen 
LUGA Line (seramik) modüller ile aynıdır.

LUGA Line High Brightness 
için kullanım alanları
3.000 lümen ile 5.000 lümen arasında ışık çıkışı gere-
ktiren ofis ve mağaza ortamlarında. Ancak bu modüller, 
wallwasher uygulamaları için de aynı derecede idealdir. 
Yeni modül ofis ortamlarındaki armatürlerin içinde bulunan 
TCL 55W ampulü değiştirmek için kullanılabilir. Yeni modül 
endüstriyel uygulamalarda kullanılan 6.000 lümen ile 
7.000 lümen arasındaki tavan armatürleri için de mükem-
meldir. Ayrıca seralardaki özel uygulamalar için LUGA 
Line High Brightness modülünü özel bir ışık spektrumuyla 
da sunabiliriz.

VE UYGUN LED SÜRÜCÜLER...

Akıllı bir karar verin ve  LUGA Line HB ve ComfortLine-LEDSet ürünlerini seçin
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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/

