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LED LINE SMD KIT IP54

Standart bir 3Row led modülüne dayalı IP54 kitimiz 
endüstri,depo ve lojistik uygulamalarında yaygın olarak 
görülen zor şartları tam olarak karşılayan özel sızdırmaz 
bir optik ile sunulmaktadır.

LED LINE SMD KIT 3R

Tamamlayıcı optiklerimizle uyumlu LED Line SMD modülle-
rimiz 183 lm/W'a kadar üstün bir ışık kalitesi sunmaktadır. 
Ayrıca yeni klipslerimiz sayesinde optikler vidalamaya ge-
rek kalmadan hızlı ve kolay bir biçimde monte edilebilir.
Klipsler optik ile aynı renktedir ve titreşim durumunda bile 
armatürü güvenli bir şekilde tutmaya devam eder.

ŞUBAT 2017 – VOSSLOH SCHWABE TARAFINDAN ÜRETİLEN OPTİK SİSTEMLERİ

Yüksek kalitede kusursuz ürünler üretmek için doğru bilgi birikimi gerekir.

VS aydınlatma optikleri sadece devam eden gelişime bağlı değildir, aynı zamanda simetrik,asimetrik ve batwing gibi çeşitli ışık 
açıları sayesinde tüm uygulamaları kapsar.Diffuse bir model minimal renk bozulmasını garantilerken, başka bir yarı saydam optik 
ise çoklu gölgelenmeyi önler ve bu da manuel çalışma alanları için mükemmeldir.

Teknik Veriler

Teknik Veriler

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_IP54_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
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EXJECTION OPTIKLERIMIZDIR

Bir diğer önemli nokta ise 2 metre uzunluğuna kadar tek 
parça olarak üretilebilen exjection optiklerimizdir. Neden 
yüksek kalitedeki ürünlerimizi nasıl geliştirdiğimizi ve 
ürettiğimizi kendiniz görmüyorsunuz?
Sadece aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

Video

Uzmanlarımız ışık ileten optik ve ek sistem bileşenleri ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını verebilir.
Yapmanız gereken sadece sormak.

Saygılarımızla
VS Satış Ekibi

ZIYARETINIZI BEKLIYORUZ!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizasyon: United Arab Emirates Ministry of Energy
Lokasyon: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizasyon: Messehal
Lokasyon: Evenementenhal Gorinchem, Netherlands

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-optics.html
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem

