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EASY 28 – HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIN! 

Spot Aydınlatmaları için hazır sistemler LUGA LED modül, tutucu, elektrik kabloları,
termal ped ve reflektör seçeneklerini içerir 

Basitçe armatürün içine takın, bağlayın ve çalıştırın!
Şimdi yeni tutucu yöntemine dayalı Easy 28 sistemini tanıtabiliriz: yüksek kalitede bir LUGA led modül yerleştirilmiş tutucu, 
kolay bağlantı için hazır kablolu, nakliye ve montaj sırasında sorunsuz bir şekilde taşınması için ışık yayan yüzey üzerinde 
çıkarılabilir şeffaf bir koruyucu kapak, optimum sıcaklık dağılımı için arkaya termal arayüz pedleri ve bir alüminyum reflektör 
takma seçeneği.
 
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
• 700 mA'de 80.000 saatin üzerinde servis ömrüne ve L90/B10
 ışık akışında minimum bir azalmaya sahip olan çeşitli Panasonic
 LUGA COB LED modülleri (DMS120, DMS12C ve DMS18C
 modelleri; PCB: 28 x 28 mm)
• İster 4,000 K veya isterseniz 5,000 K CRI 85 (isteğe bağlı olarak
 diğer renk sıcaklıkları ve CRI'ler)
• Her biri dört farklı yayma özelliğine (16°–60°) sahip iki
 alüminyum reflektör (Ø 75 x H 43.55 mm ve Ø 90 x 53.55 mm)
• İki farklı montaj mesafesi:

 – 57 mm: gerilim altındaki parçalar ile metal parçalar arasındaki
 bu mesafe, Class II aydınlatma armatürleri için gerekli olan
 değerle uyum sağlanması amacıyla ve 10 kV'a kadar koruma
 sağlamak ayrıca modülleri seri bağlantıya
 çevirebilmek için arttırılmıştır
 – 35 mm: ZHAGA standartına uymak için

• İki tip termal ped:
 – Termal macunun kullanımını sağlamak için PCB'nin arkasında açık yüzey
 – Daha kolay montaj için tamamen kapalı tip

Bu yenilikçi sistem sadece yüksek tavan veya yüksek direkli aydınlatmalar için değil aynı zamanda mağaza aydınlatmasında 
yüksek performanslı uygulamalar için popüler bir seçimdir. 

Easy ailesi yıl boyunca 1.000 ila 5.000 lümen paketleri sunan daha fazla değişikliklerle büyümektedir. 

Şimdi basitçe bizi arayın ve numunelerinizi isteyin. VS'nin her zaman bir çözümü vardır.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Easy_28_Luga_Gen5_EN.pdf

