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HAZIR, BAĞLA, KULLAN – VS READYLINE LED MODÜLLERI ILE 

Şebeke gerilimine doğrudan bağlantı için yüksek verimli dahili tip LED modüller
Vossloh-Schwabe RedayLine DL modüller özellikle klasik downlight uygulamaları için uygun olup ve kompakt floresan ampulle-
rin yerine geçebilecek mükemmel bir seçimdir. Ayrıca Vossloh Schwabe'nin ReadyLine COB modülleri ise özellikle spotlardaki 
halojen ampullerin yerine kullanılabilecek ideal bir üründür.
Üstelik RedayLine COB modüller için uyumlu tutucular ve reflektörler seçildiğinde ince armatür tasarımları için basit ve güvenli 
bir montaj sağlanır ve ayrıca böyle bir sistem 5 yıllık VS ürün garantisi ile birlikte gelir.

Kendinden sürücülü (DOB) teknolojisinin avantajları
• Şebeke gerilimine direkt bağlantı
• İlave kontrol ünitesi gerektirmez
• Daha az kablolama daha ince armatür tasarımlarını mümkün kılar

Numunelerinizi istemek ve VS tarafından üretilen ürünlerle en iyi LED çözümlerinin sunulduğu yarışta kazananların arasında 
olabilmek için hemen arayın.
 
Saygılarımızla,
VS Satış Ekibi

İNCE DOWNLIGHT'LAR IÇIN YAKIN ARA GIDEN 
YARIŞI KAZANIN
Vossloh-Schwabe ReadyLine DL modüller üç de i ik ölçüde ve çıkı  
gücünde mevcuttur (Ø 164 mm ile 20,5 W, Ø 250 mm ile
30,5 W ve Ø 350 mm ile 42,5 W). 
Tüm downlight uygulamaları için kompakt tasarımları 
kolayla tırmakla kalmaz ayrıca acil durum aydınlatma modülü 
olarak da sunulmaktadır.

Daha fazla

ReadyLine DL modüllerinin diğer özellikleri
• Yüksek verimlilik: 123 lm/W'a kadar
• Çok yüksek güç faktörü: 0,99
• Daha az fl icker
• Uzun Çalışma Ömrü: 50.000 saat
• Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan şeffaf

veya ışığı yayan difüzör kapaklar

VS READYLINE COB MODÜLLER ILE BITIŞ
ÇIZGISINI ILK SIZ GEÇIN

Vossloh-Schwabe'nin son derece kompakt ReadyLine COB modülleri 
sadece Ø 38 mm ve Ø 57 mm ölçülerinde, 8 değişik çıkış gücünde 
(4 W, 6 W, 8 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W , 40 W) ve bunun yanı 
sıra iki tip renksel geri verim değerinde (CRI 80 ve CRI 90) mev-
cuttur. ReadyLine COB modüller özellikle spotlar ve ev aydınlatma 
uygulamaları için uygundur. 

ReadyLine COB modüllerin diğer özellikleri
• Yüksek Verimlilik: 100 lm/W'a kadar
• Yüksek güç faktörü: > 0,95
• Uzun çalışma ömrü: 50.000 saat
• Aydınlatılan alanını korumak için tutucu ve şefaf
 veya difüzör kapak 

Daha fazla
Ø 57 mm | 10–40 W

Daha fazla
Ø 38 mm | 4–8 W

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_COB_230V_57mm_CRI90_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_COB_230V_38mm_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/ReadyLine_DL_WU-M-538-539-540_EN_01.pdf

