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VS LED SÜRÜCÜLERI ILE SISTEM ESNEKLIĞINI ARTTIRIN 

Daha fazla esneklik ve maksimum enerji verimliliği
Vossloh-Schwabe'nin yeni lineer sabit akım LED sürücüleri
aydınlatma armatürlerinizin çalışma koşullarına dinamik olarak
uyum sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Sürücülerimiz sadece
geniş bir çıkış ve akım aralığını kapsamaz aynı zamanda
düzgün çalışmayı da kolaylaştırırlar.

Özel aydınlatma armatür uygulamalarınız için gerekli çalışma
akımı yaygın olarak bulunan dirençlerin yardımıyla kolayca
ayarlanabilir. (Örn. konferans salonları, hastaneler, üniversiteler,
okullar, üretim alanları, depolama alanları ve perakende
mağazaları gibi yerlerde bulunan lineer armatürler, reflektörlü
yüksek tavan armatürleri, paneller, rayspot sistemleri, duvar
lambaları, şerit aydınlatma sistemleri gibi).

Vossloh Schwabe'nin LEDSet serisi sürücüleri dim edilemeyen
(Ref.No.: 186585, 186586, 186587, 186588) ve aynı
zamanda da DALI dimli olarak (Ref.No.: 186565, 186564)
sunulmaktadır.

Ürün Özellikleri:

• Standart olmuş LEDSet arayüzü esnekliğin arttırılmasını

garanti eder

• 100 – 800 mA arasında genişletilmiş çalışma akım aralığı

• 85W'a kadar çıkış

• İnce ve kısa tasarım (sadece 280 mm uzunluğunda)

• Yüksek verimlilik (power factor: > 0,96)

• Güvenlik özellikleri olarak elektronik kısa devre korumasının yanı

sıra aşırı yüklemeye ve aşırı ısınmaya karşı direnç içermektedir.

Teknik Sayfa

LEDSet nasıl çalışır?
Elektronik komponentler satan firmalarda yaygın 
olarak bulunan dirençleri ekledikten sonra LED-
Set arabirimi LED sürücünün tam çıkış akımını 
ayarlamanızı sağlar. Çıkış akımı aşağıdaki formüle 
göre ayarlanabilir: RSET = (5V/IOUT) x 1000. 
Karşılık gelen direnç aralığı 50 kΩ ve 1 kΩ 
arasındadır.

Montaj Talimatları

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Mounting_instruction_186564_186565_186589_186590.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/_LED-Konstantstromtreiber_EN_01.pdf#page=10
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VOSSLOH SCHWABE'NIN LEDSET SERISI 

Avantajlarınız:
• Aynı LED sürücü bir çok aydınlatma armatürünün içinde kullanılabilir, bu da depolama maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur.
• Esnekliğiniz artar - hemde gelecekteki yüksek çıkışlı LED jenerasyonlarıyla da. 
• 100.000 saate kadar çalışma ömrü – müşterilerinizin bakım maliyetlerinde bir azalma demektir.

Vossloh Schwabe tarafından üretilen çözümleri seçerek aydınlatma sisteminizi daha esnek hale getirin.

Saygılarımızla,
VS Satış Ekibi

ZIYARETINIZI BEKLIYORUZ!

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

SMD Kit 1R SMD Kit 3R

1 veya 3 sıralı SMD Kit modüllerimiz , hızlı 
ve kolay bağlantı için sabitleme klipsleri veya 
direnç çeşitlerimiz – VS çok yönlü çözümler için 
tek elden sağlayıcıdır.

LED Direnç Ağı

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_GEN-2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Leuchtenschutz_EN.pdf#page=10
http://www.smartlighting.org/

