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PRIME KR ILE  TAK-ÇALIŞTIR 

Şebeke gerilimine direkt bağlanabilen LED downlightlar
Vossloh-Schwabe'nin Prime KR serisi  DOB (driver-on-board) teknolojisi sayesinde çok çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlar 
basit kurulum ve bağlantı, dimleme kapasitesi ve yüksek oranda sistem verimliliği olarak sayılabilir. Ayrıca ek bir led sürücü 
gerektirmediğinden kurulum maliyetlerini de düşürmektedir.

Prime KR serisinin avantajları 
• Şebeke voltajına direkt bağlantı
• Ek bir led sürücüye ihtiyaç duymaz
• Asma tavanlarda kolay kullanım için ince dizayn
• Yüksek CRI (Renksel geriverim indeksi): ≥ 80
• Dimlenebilir
• Made in Germany

PRIME KL ILE  ESNEKLIK, YÜKSEK VERIMLILIK, BIRINCI SINIF IŞIK KALITESI 

Yüksek verimli LED downlightlar harici led sürücü ile birlikte
Vossloh-Schwabe'nin Prime KL serisi  COB (chip-on-board) teknolojisi sayesinde renksel geriverim indeksi Ra 85 olan birinci
sınıf bir ışık kalitesi sunmaktadır. Ayrıca 2-step MacAdam renk doğruluğu ve klasik downlightlara göre daha uzun çalışma 
ömrü.

Seçim sizin;  bu downlightları uygun led sürücü ile sipariş verebilir veya sadece downlight sipariş verip elinizdeki mevcut 
led sürücüler ile kullanabilirsiniz.

Avantajlar
• Yüksek kalitede COB teknolojisi
• Yüksek verimlilik: 140 lm/W'a kadar
• Maksimum esneklik için – led sürücülü veya sürücüsüz
• Çok düşük dalgalanma akımı (ripple) < 1%
• Yüksek renksel geriverim indeksi (CRI): ≥ 85
• Uzun çalışma ömrü: 100,000 saat'e kadar
• Made in Germany
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Prime KL serisi için uygun led sürücüler

Prime serisi downlightlar için güvenilir VS LED sürücüleri 
standart ve DALI olarak ve çeşitli çıkış akımı, çıkış voltajı 
sınıflarında mevcuttur.

VS LED downlightlar mevcut aydınlatma altyapınıza basitçe entegre edilebildiğinden ve 5 yıllık ürün garantisi ile 
desteklendiği için hem yeni hem de mevcut tesisatlar için mükemmel bir seçimdir.

Hemen sipariş edebilirsiniz!
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_MultiCurrent_186651-186652-186653-186654-186670-186671_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-solutions/downlights/
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Downlights_Prime_KR_2017_EN.pdf

