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DAHA FAZLA ESNEKLIK IÇIN LED QUADRANT  

Yeni VS LED Quadrant Işık Paneli ( çeyrek daire şeklinde led 
modül ) ile evlerde  kullanılan  geniş, yuvarlak ve sarkıt arma-
türlere özellikle uygun olan üst düzey bir aydınlatma çözümü 
sunabiliriz. Ayrıca bu LED modüller yarı daire veya çeyrek daire 
formlarında duvar armatürleri için de mükemmel olduğundan 
yaratıcılığınızın fazlalaşmasını sağlar.

Bu yüksek verimli LED Quadrant panellerin  basit yay baskılı 
konektörleri sayesinde tam daire formunu oluşturmak hızlı ve 
kolaydır.
 

Ve montaj sırasında size daha fazla zaman kazandıracak armatür içine kolay sabitleme klipsleri ile sunulmaktadır.

LED Quadrant Işık Paneli  
• Yüksek verimlilik: 158 lm/W'a kadar
• Renksel geriverim indeksi (CRI): Ra 80
• Düşük renk toleransı: 3-step MacAdam
• Homojen alan aydınlatması için önceden monte edilmiş optikler
• Bir modülden diğer modüle kolay bağlantı
• Uzun çalışma ömrü: > 50.000 hours (L80/B10)
• 5 yıl ürün garantisi

Eşleşen Sabit Akım LED sürücüler
Eşleşen kısa tip lineer ve LEDSet ayarlanabilir akım led sürücüler  
doğal olarak Vossloh-Schwabe'de mevcuttur
• Dairesel tavan armatür uygulamalarında 100–400 mA 

çalışma akımında 40 W'a kadar çıkabilen 186585 kodlu 
LED sürücümüzü öneriyoruz.

• Son derece düşük ripple (in acc. with IEEE1789-15 and 
SVM)

• Çok yüksek güç faktörü: > 0,96
• LEDSet üzerinden ayarlanabilir çıkış akımı
• Uzun çalışma ömrü: 100,000 saat'e kadar
• Acil aydınlatmaya güç veren merkezi batarya sistemleri

için uygun (in acc. with EN 50172)
• 5 yıl ürün garantisi

E lenceli armatürün tasarımını geri getirmek için dizayn edilen VS ürünleri, sadece güvenilir ve verimli de il 
aynı zamanda yaratıcılı a da ilham vermektedir. 
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf

