
PRODUCT NEWSNEW JULHO '19 | WEB VERSION

Para maiores informações, por favor acesse os links ou nos ligue.
Será um prazer ajudá-los.

Seu Time de Vendas VS

Módulos LED – 
LED Line SMD Comfort-B 3R

• Esse modulo LED de 3-fileiras tem um desenho de PCB 
econômico, e é otimizado para luminárias de compri-
mento de 1,5 m, atingindo até 14.000 lm (em 1,5 m = 
3 módulos).

• Muito eficiente: até 189 lm/W
• Distribuição de luz flexível com múltiplas soluções de 

lentes
• Estreita tolerância de cor: 3-step MacAdam
• Longa vida útil: 60.000 hrs. (L80/B10)

Drivers LED compactos 
para iluminação industrial e street

• Essa nova série completamente nova de Drivers LED está 
disponível nas versões IP20 ou IP67 com Dimerização 
Single e na versão IP20 também com Multi Dimerização.

• Corrente de saída selecionável
• Função MidNight
• Corrente de ripple muito baixa: < 5%
• Longa vida útil: até 100.000 hrs.
• Garantia do produto: 5 anos

Multi Dimerização  – IP20
 – DALI2, Interruptor de linha (redução de potência via 

controle de fase), função MidNight, Dimerização por 
tensão de rede (dimerização através da amplitude de 
tensão)

 – Corrente de saída selecionável via NFC ou LEDSet2
 – Proteção de surtos: até 10 kV

Dimerização – IP67
 – Corrente de saída selecionável via NFC
 – Proteção de surtos: até 6 kV
 – Terminais de conexão pré-montados

Dimerização – IP20
 – Corrente de saída selecionável 

via NFC ou LEDSet2
 – Proteção de surtos: 

até 10 kV

Módulos LED – Allround CSP

• Módulos de embutir para luminárias com design modular
• Quatro formatos: 4, 8, 12 ou16 LEDs
• 3 CCTs: 3000 / 4000 / 5000 K
• Muito eficiente: até 176 lm/W
• Distribuição de luz flexível com múltiplas soluções 

de lentes
• Proteção contra picos transientes de energia: 4 kV
• Compatível com dimensões de 

montagem padrão Zhaga

LED Linear Allround CSP

LED Line SMD Kit Gen. 4

LED Line SMD Kit 3R Gen. 4

LED Line SMD Comfort-B 3R

Módulos LED – LED Line SMD Kit Gen. 4
1-row (W4) e 3-row (W5.5)

• A próxima geração de módulos LED são
 – aprox. 7% mais eficientes (até 204 lm/W)
 – solução versátil – adequada para iluminação de 

escritórios & lojas bem como corredores e iluminação 
de prateleiras

• 2 comprimentos: 280 / 560 mm
• Distribuição de luz flexível com múltiplas soluções de 

lentes
• Compatível com dimensões de montagem padrão Zhaga
• Longa vida útil: 50.000 hrs. (L80/B10)

ComfortLine NFC LEDSet S-D

ComfortLine NFC S-D

PrimeLine NFC LEDSet S-MD
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