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BIZ DINAMIK OLDUĞUMUZU BILIYORUZ. YA SIZ? 

Esnek ışık dağılımı ile dinamik aydınlatma

İş yerinde doğru ışığın sağlanması herhangi bir iş gününün anahtarıdır.
Bu iş yeri bir fabrika , laboratuvar veya bir ofis ortamı olabilir. Optimum 
aydınlatma çalışanların iyi hissetmelerini sağlar, çalışanların sağlığının 
korunmasında bir faktördür ve hatasız performansı kolaylaştırır. Yeni 
LED Line CSP ayarlanabilir SMD modüllerimiz dinamik ışık sıcaklıklarına 
sahiptir ve optimum aydınlatma koşulları oluşturmak için idealdir.

LED Line CSP ayarlanabilir SMD modüllerin avantajları
• CSP (çip ölçekli paketler) teknolojisi: daha küçük çip tasarımı, 

daha geniş ışıma açısı, homojen ışık dağılımı
• 2 modeli mevcut: W2 ve W4
• Çift kanallı kontrol: 

2700K'den 6000K'e kadar kesintisiz dinamik ışık
• Rakipsiz çalışma ömrü: L90/B10'da 75 °C'de > 60.000 saat 
• Çok çeşitli VS optikleri sayesinde istenen ışık efekti

Vossloh Schwabe'nin ürettiği ayarlanabilir beyaz (tuneable white) 
SMD modülleri seçerek dinamik bir ışık elde edin!

Saygılarımızla,
VS Satış Ekibi

CSP-W2

CSP-W4

Eğer W2 ve W4 LED SMD modüllerimizi daha 
önceden de kullanıyorsanız, PCB boyutları aynı 
olduğundan ve mevcut optiklerimizle de uyumlu 
olduğu için ayarlanabilir beyaz (tuneable white) 
SMD modüllere kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

ZIYARETINIZI BEKLIYORUZ!

16. ETP-KRONGRESS
Streetlighting 2017
21.–22.02.2017
Organizasyon: Euroforum
Lokasyon: Ameron Hotel Regent, Cologne

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Organizasyon: InnovationFab Events BV
Lokasyon: Privathotel Lindtner Hamburg

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W4_EN.pdf
http://www.euroforum.de/strassenbeleuchtung/
http://www.smartlighting.org/

