
PRODUCT NEWSNEW

Módulos LED lineares W2 – Easy

• 2 comprimentos: 280 / 560 mm
de dimensões compatíveis com padrão Zhaga

• 2 diferentes pacotes de luz:
700 lm / 1400 lm

• Eficiência muito alta:
até 170 lm/W

• Longa vida útil:
50.000 horas (L70/B10)

Drivers compatíveis
• EasyLine – Simple Fix
• Ripple muito baixo
• Vida útil: até 50.000 horas

Iluminação de Emergência para aplicações em LED

• Dispositivos Eletrônicos para iluminação de emergência
com Baterias tipo Li-ion de ferro-fosfato (LiFePO4)

• Para períodos de operação nominais de 1 hora ou 3 horas
• Adequado para Iluminação de emergência em acordo

com a VDE 0108 ou EN 50172
• 3 tipos para diferentes aplicações:

Emergency Basic  de embutir
Emergency Smart de embutir, com função de auto-teste
   de acordo com a EN 62034
Emergency Complete Independente, com função de auto-
   teste de acordo com a EN 62034

• Garantia do produto de 5 anos (para as Baterias: 2 anos)

Feliz Natal

Na virada do ano nós gostaríamos 
de agradecer pela grande
cooperação.

Um Feliz Ano Novo!

Seu Time de Vendas da VS

Módulos LED lineares W2 – SELV

• 2 comprimentos: 280 / 560 mm
de dimensões compatíveis com padrão Zhaga

• 3 diferentes pacotes de luz:
700 lm / 1200 lm / 2100 lm

• 4 terminais para facilitar
a conexão em paralelo 

• Eficiência muito alta:
até 178 lm/W

• Vida útil longa:
54.000 horas (L80/B10)

Drivers compatíveis
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O Natal é uma época de ALEGRIA,
um tempo de amor e entusiasmo,
um tempo de lembranças,
para durar o ano todo.

Feliz Natal
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Nós não te deixaremos no escuro – especialmente
em situações de emergência: os novos dispositivos
de emergência LED da VS.

Maiores informações

1-canal

2-canais 1–10 V

2-canais
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