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Ancha Lighting, Lina Serisi
Ancha Lighting’in Lina ürün serisinde modern tasarım çizgileri
LED ışık kaynağı ile birleşiyor. Lina ürün serisi, homojen ışık
dağılımı ve zarif alüminyum gövde tasarımı ile mekânlara kolaylıkla
uyum sağlıyor. Ayrıca yüksek optik performansı ve enerji verimli
modüler yapısıyla da dikkat çekiyor.
Lina ürün grubunun PC/PMMA difüzör seçeneği, tek renk,
dinamik beyaz, RGB/RBGW renk seçenekleri, IP40 koruma sınıfı
özellikleri bulunuyor. Seri, kullanıcılarına, sıralı sistem özelliği
ile kesintisiz lineer hat oluşturabilme imkânı da sunuyor. Ürün
grubunda yer alan enerji geçiş soketleri ise kolay kurulum ve
bakım olanağı sağlıyor.
www.anchalighting.com

Philips, CorePro LED
Philips’in yeni ürün gruplarından CorePro LED aydınlatma serisi, kullanıcılara ekonomik aydınlatma
alternatifleri sunuyor. Seriye eklenen yeni beyaz ışıklı lamba, 32W ve 48W eş değerinde her türlü halojen ve
enkandesan lamba yerine kullanılabiliyor.
Philips’in bu yeni ürünü, enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü avantajlarını bir arada sunuyor. Beyaz ışıklı
CorePro LED lambalar yüzde 90’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlıyor.
Beyaz ışıklı CorePro LED lambalar temel aydınlatma uygulamalarında doğal ve beyaz bir ışık efekti sağlıyor.
CorePro LED’ler muadil konvansiyonel ürünler ile bire bir değişim olanağı sağlıyor. Teknolojik altyapıyı
değiştirme ve yeni kablolama işlemlerine ihtiyaç duyulmadan hali hazırdaki aydınlatma sistemlerine de
entegre edilebiliyor. Civa ya da benzeri tehlikeli maddeler içermeyen Philips’in bu LED lamba serisinde, UV ve
kızılötesi ışınlar da bulunmuyor.
www.lighting.philips.com.tr

Bridgelux, V Serisi LED
Uygun maliyetli etkin tasarım sağlamak amacıyla üretilen Bridgelux
V serisi, 350 lm‘den 5.400lm‘e kadar ekonomik ışık verimi
sağlayabiliyor.
Bridgelux V serisinin en etkin kullanım yerleri iç mekân
uygulamaları. Bu seri, düşük lümen aralıklarında verimli bir çözüm
sunuyor, ışık rengi sayesinde dikkati aydınlattığı noktaya çekiyor. V
serisi, perakende mağazalarında ürün spot, raf ve efekt aydınlatma
seçenekleriyle etkin şekilde kullanılabilme özelliğine de sahip.
Seri, mevcut optik ve reflektörlerle uyumlu tasarımı ile kolaylıkla
montajlanabiliyor. V serisinde; renksel geri veriminde 70-80-90
CRI opsiyonlarının yanı sıra 3 SDCM seçenekleri de mevcut.
Böylece minimum ışık rengi sapması gerçekleşiyor. Noktasal
ışık uygulamaları için kompakt ve yüksek akı yoğunluğuyla da
kullanıcılarına ideal bir ışık kaynağı sunuyor. Kullanılan saate oranla
20 yılı aşkın kullanım ömrü ve saat bazlı ise minimum 50.000 saatlik
ömrü olan V serisi LED ürünleri 5 yıllık garanti avantajı da sunuyor.
Gün ışığı ve hareket dedektörleriyle kullanıma uygun bu
seri, dış cephe sütun, camekân-vitrin, otopark ve peyzaj spot
aydınlatmalarında da kullanılabiliyor.
www.erelektronik.com

