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DINAMIK MAĞAZA AYDINLATMASI?
LUGA SHOP TUNABLE WHITE (AYARLANABILIR BEYAZ IŞIK) ILE ÇOK KOLAY  

Tunable white olarak tasarlanmış LUGA Shop modüller
Yeni LUGA Shop Tunable White modüllerimiz sayesinde doğru LED modüller her zaman elinizin altında olacak.
En yüksek ışık verimi ile eşleştirilmiş mükemmel kalite ve dinamik ışık sıcaklığı ile 2700-6500 K aralığında ışık renginin 
kesintisiz ayarlanabilmesi için. Ayrıca "halka dağıtıcı fosfor" teknolojimiz özellikle homojen bir ışık dağılımı sağlamaktadır.

Bu yeni LUGA Shop Tuneable White modüller üç farklı LES (ışık yayan yüzey) ölçüsü ile iki boyutta dizayn edilmiştir. Bunun 
yanısıra üç ayrı lümen paketiyle mağzalarda bulunan reflektörlü armatürler için özellikle uygundur. 60.000 saate
kadar kullanım ömrüne (L90/B10) ve 5 yıl ürün garantisine sahiptirler.

LUGA Shop Modüller için tutucular
LUGA PCB'lerin basit ve güvenli bir şekilde tutturulması ve bağlanması için tutucu sistemimizden 
faydalanabilirsiniz. Tutucular iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi, armatüre veya iki vidayla bir 
soğutucuya tutturulan bir taban plakasıdır. Ardından, LUGA Shop PCB'sini taktıktan sonra, kapak 
– ayrıca push-in terminalleri içeren ikinci kısım – üstte yerine oturtulur. Bu sayede bağlantı vidaları 
görünmez. Push-in konektörler hem Tunable White hem de standart modüller için mevcuttur.

VS tarafından üretilen dinamik ışıkla müşterileri kolayca kazanabileceğini kendiniz görün.

VS Satış Ekibi

Daha fazla

Daha fazla

LUGA Shop Tuneable White
• 3 sabit lümen paketi: 1700 lm, 3000 lm, 4000 lm
• Çok düşük renk toleransı: 4 MacAdam
• Çok uzun çalışma ömrü: 60.000 saat'e kadar

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_TW_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN_01.pdf

