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Mini Continuum II Direkt/Indirekt  

és Direkt       

    

  

• Jobb teljesítménnyel és hatékonysággal 
rendelkezik, 

• függetlenül kapcsolható direkt/indirekt 
megoldás a változatlan méretű házban, 

• horizontális és vertikális, direkt vagy 
direkt/indirekt homogén fény, 

• ideális irodákba, tárgyalókba, folyosókra, 
oktatási intézményekbe, múzeumokba 
és könyvtárakba, 

• süllyeszett, félig süllyesztett, mennyezeti 
vagy függesztett változatban,  
horizontálisan vagy vertikálisan szerelve, 

• peremes és perem nélküli változat, 

• A++, A+, A energiaosztályos besorolás és 

• 50 000 órás élettartam (L70). 

 

 

 

(rendelésre készül) 
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  Start Flat Panel LED –  

           új típusok 

• Kisebb fényáramú változat (3000lm) - a 
piacon megjelenő belépő szintű 
termékek versenytársa, 

• UGR19-es változat - az irodai 
specifikációs piacra,  

• 1200x300 / 600 méretű változat - a 
kiskereskedelmi alkalmazásokba. 

• Hamarosan érkezik a vészvilágítási 
változat és az álmennyezetbe illeszthető 
keret. 

 

600X600 / 625X625 3000lm 

UGR19 600x600 / 625X625 

1200x300 
1200x600 
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  Start LED Highbay DALI 

• Kiskereskedelmi, ipari és gyártó 
egységekbe, valamint repülőterekre és 
adatközpontokba szánt ipari lámpatest 
választék,  

• a DALI-s  változat raktárról már elérhető, 

• 21 573 lm kibocsájtására képes és akár 
114lm/W a fényhasznosítása, 

• 2 teljesítményben (95W és 190W) és 2 
sugárzási szögben (közepes és széles) 
elérhető,  

• könnyű, magnézium ötvözet ház,  

• semleges fehér színhőmérsékletben 
elérhető (4.000K),  

• A++ és A+ energiaosztály és 

• 50 000 órás élettartam. 
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Rana Linear mennyezeti  

és függesztett lámpatest család 
• Karcsú, visszafogott megjelenésű,  

variálható függesztett és mennyezeti 
LED-es lámpatest választék, 

• ideális oktatási és egészségügyi 
intézményekbe, raktárakba, irodákba, 
hosszú folyosókra és nagyforgalmú 
terekbe,  

• 87mm-es szögletes profillal, 

• folyamatos, szakadásmentes installáció, 

• opál diffúzorral, mikro prizmás optikával 
és Louvre + prizmás optikával elérhető, 

• vezérelhető 1-10V-tal vagy DALI 
rendszerekkel, illetve Organic Response 
funkcióval is rendelkezik, 

• akár 3186lm fényáram és 

• akár 127 lm/W hatékonyság. 

 

 

( megrendelésre készül) 
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ToLEDo Retro A60 4000K 

• Új, LED szálas technológiával készült, 
A++ energiaosztályos 4000K-s A60-as 
választék, 

• dekoratív és általános világítási 
alkalmazásokhoz, 

• innovatív LED szálas chip-es technológia, 

• alacsonyabb hőtermelés és a legjobb 
fényhasznosítás, 

• akár 90%-kal csökkentett 
energiaköltségek, 

• minden irányban kibocsájtott, azonnali, 
ragyogó fény,  

• több, mint 50 000-es kapcsolási ciklus, 

• 3 év garancia. 
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ToLEDo Retro Candle Golden 2700K  

és Candle Twister 2400K 
• Csavart gyertya változat csillárokba, 

arany gyertya pedig vintage 
hangulathoz, 

• innovatív LED szálas chip-es 
technológiával az izzószálas 
fényforrások energiahatékony 
kiváltására, 

• alacsonyabb hőtermelés és  a legjobb 
fényhasznosítás, 

•  akár 90%-kal csökkentett 
energiaköltségek, 

• a Candle Golden 200lm és 400lm-es, a 
Candle Twister pedig 250lm és 420lm-es 
fényárammal elérhető, 

• E14-es foglalattal és 

• 3 év garanciával.  
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Coming soon! 

LED Pipe 1500 Világítás vezérlési rendszerek 
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Köszönjük a figyelmet! 


