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LED Line FLEX MODÜLLER

Yeni ve esnek LED modüllerimiz

Yüksekliği fazla olmayan tesisatlar için ve kendinden yapışkanlı

bir şerit ile desteklenmiş olan LEDLine Flex modüller, korunan

kapalı alanlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.

139 lm/W'a kadar ulaşabilen LEDLine Flex SMD iç mekan ürünümüz, rulo başına toplam 5 metre uzunluğa sahip oldukça 

etkili ve bükülebilir bir LED modüldür. Bu modüllerimiz iki güç çıkışı (6,5 W/metre ve 10,5 W/metre) ve 3000 K, 4000 K ve 

5700 K ışık sıcaklıklarında 3 SDCM başlangıç renk toleransına sahiptir. 5 metrelik toplam uzunluk, her biri 7 SMD'li 30 veya 

50 ayrı parçaya ayrılabilir. Board üzerinde güç ayarı 5 metrelik uzunluk boyunca sabit ışık akışı sağlamak için ayarlanır.

Almanya'da üretilen LEDLine Flex SMD Advanced modeli, 50.000 saatlik bir çalışma ömrüyle, ışık akısında (L90/B10) 

çok az bir azalma ve entegre bir ESD koruma diyodu (2 kV) ile yüksek kaliteli bir alternatif oluşturmaktadır. Toplam 4 metrelik 

uzunluk, her biri 6 SMD'li 40 ayrı parçaya ayrılabilir. Bu modül beyazın 6 değişik tonunda mevcuttur ve paket PCB konektörleri 

gibi aksesuarlar ile tamamlanmıştır. 

Her iki versiyonun da giriş kısmına lehimlenen bağlantı kabloları, 120 ° 'lik bir ışıma açısı ve ayrıca Ra > 80 olan CRI özelliği 

vardır.

ALULED-MODÜLLER – İNCE VE SAĞLAM

Alüminyum profil üzerinde beyaz, mavi ve RGB

lineer LED modüller

AluLED modüllerimiz kapalı ve açık alanlarda çok sayıda

uygulama için idealdir. Bu 24 V ürünler soğuk beyaz, mavi

ve RGB renklerde ve üç standart uzunlukta (320 mm, 920 mm

ve 1220 mm) mevcuttur. İstek üzerine özel uzunluklar da üretilebilmektedir.

 

AluLED IP20, kapalı alanlar için çevre ve tesis aydınlatması olarak tasarlanmıştır. AluLED IP67, denenmiş ve test edilmiş bir 

malzeme olan silikon özelliğine sahip olup özellikle çevre ve tesis aydınlatması, açık alanlardaki yolların aydınlatılması, banyo 

ve ıslak oda aydınlatma armatürleri ve soğutucu tezgahları aydınlatması için uygundur. Yeni AluLED IP67 modüller, tuz

püskürtme ortamları gibi aşırı sert koşullarda da test edilmiştir.

Alman Üretimi

Almanya'da üretilen AluLED modüller son derece güvenilir olup –30 °C ile +85 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında 

çalıştırılabilir. Buna ek olarak, Vossloh-Schwabe tarafından garanti edilen 50.000 saate kadar çok uzun çalışma ömrüne

sahiptirler. "Sorunsuz" paketimiz kolay montaj klipslerinin yanı sıra ilgili AluLED bağlantısı ve güç kaynağı konnektörleri içerir.

AluLED Modüllerin Avantajları

• Önceden kablolanmış konektörler sayesinde tak ve çalıştır:

elektrik bağlantılarını basitleştirerek hem zamandan hemde paradan tasarruf

• İnce ve düz tasarım: ince yapılı armatür tasarımlarını mümkün kılar

• Dahili soğutucu: optimum termal yönetim için

• Alman üretimi: En yüksek kalite standartlarını garanti eder

EŞLEŞEN 24 V LED KONVERTÖRLER

Ayrıca armatürlerinize uyabilecek 24 V led konvertörlerimizi

de sizlere sunabiliriz.

Neleri sunabileceğimizi görmek için bağlantıyı tıklayın.

Numunelerinizi isteyin ve deneyin. Ayrıca tüm aydınlatma konseptinizi planlamada size yardımcı olabiliriz.
 
VS Satış Ekibi

LED Line Flex SMD Indoor

AluLED IP20

AluLED IP67

LED Line Flex SMD Advanced

24 V LED Konvertörler

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LEDLineFlex_SMD_Indoor_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LEDLine-Flex_SMD_Advanced_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP20_W-Bl-RGB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP67_W-Bl-RGB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Converter_24V_EN.pdf

