
COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

LED COB LED

Led Power / Led Gücü 29W

System Power / Sistem Gücü 32W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 3730

3000K 3845

3500K 3960

4000K 4080

5000K 4200

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>90

2700K 3395

3000K 3495

3500K 3600

4000K 3710

5000K X

Meat / Et COB 1800K 2115

Food / Gıda  COB 2400K 2200

Mains Switch Dim Option / 
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option / 
Dali Dim Seçeneği π

*See page 457 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 457 bakınız.

V GL 10000

V GL 10000

kg
3.5

30˚ 60˚

Ø320mm

45
0m

mØ115mm
Ø320mm

Steel suspension cord with up to 5mt 
lenght option.

Mains feed cover with integrated cable 
cord grip integrated.

5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik 
sarkıt tel seçeneği.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş 
rozans armatürle birlikte verilmektedir.

Honeycomb filter front of the COB can be 
placed optionally.

Bal peteği filtre seçeneği mevcuttur.

IP

-- Aluminium profile body and die-cast heatsink..
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- High efficient miro silver inner reflector.
-- Plaster front reflector with white paint inside.
-- DALI, 1-10V and switch dimming options available upon request.
-- Clear safety glass in front of COB. 
-- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric 
   light distribution.

-- Alüminyum profil gövde ve enjeksyon soğutucu.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- COB led önünde yüksek verimli miro silver reflektör bulunmakta.
-- Armatür ön kısım içi beyaz boyalı sıvama reflektörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır. 
-- COB led önünde tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği 
   mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur. 
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan orta ve geniş açı reflektör seçenekeleri mevcuttur.


