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Bridgelux Gıda Aydınlatma LED’leri
Bridgelux, et ve unlu mamulleri için özel bir LED teknolojisi geliştirdi.
Bu teknoloji ile et ve unlu mamuller daha taze, uzun ömürlü ve sağlıklı
şekilde sunulabiliyor.
Unlu mamuller için özel olarak geliştirilen Bread Array Serisi 3.600 lm
ışık verirken 49,4 W enerji tüketiyor. Et reyonları için olan Meat Array
Serisi ise 2.800 lm ışık verirken yine 49,4 W enerji tüketimi yapıyor. Her
iki seri de akkor, halojen ve flüoresan lambalara göre çok daha az enerji
tüketirken, anında %100 ışık verme özellikleriyle dikkat çekiyor.
Amerikan kalitesiyle üretilen Bridgelux Gıda Aydınlatma LED’lerinin 5 yıl
garantisi bulunuyor.
www.erelektronik.com

LED Linear, HYDRALUX
HYDRALUX aydınlatma elemanı, sahadaki
yerine göre kesilip (adım uzunluğunun
katları olduğu sürece) kolaylıkla tekrar
yapıştırıcı ile kapatılıp, yerine en uygun
ölçüde sonlandırılabiliyor.

uygulanabiliyor. Esnek yapısıyla çeşitli
formlara uyabilen ürün, mobilya
uygulamaları dahil pekçok yerde de
kullanılabiliyor.
www.led-linear.com

Şık, filigranlı, esnek, çizgisel ve IP67 korumalı
olan HYDRALUX, yansıtıcı beyaz alt taban
profil ile 1.637 lm/m’ye kadar aydınlanma
sağlayabiliyor.
Suya dayanıklı ve UV korumalı olan ürün,
hiçbir aydınlanma boşluğu olmayacak
şekilde uç uca yerleştirilebiliyor.
Tasarımı ve 12,5x3,5 mm (GxY) küçük
kesiti sayesinde HYDRALUX; alışveriş
mağazaları, dükkanlar ve dış mekânlarda

Philips, GreenVision Xceed
Philips’in yeni yol aydınlatma armatürü
GreenVision Xceed, düşük maliyeti, sağladığı
%50 oranında enerji verimliliği ile güvenli ve
etkili bir aydınlatma seçeneği sunuyor.
GreenVision Xceed, uluslararası yol aydınlatma
standartlarıyla da tam uyum sağlıyor. Yüksek
kalitedeki beyaz ışığı ile yüksek renk tutarlılığı sağlayan GreenVision Xceed, farklı yol düzenlemeleri ve
koşullarına uygun esnek yapısı ile dikkat çekiyor.
Philips’in akıllı şehir aydınlatma-kontrol sistemi CityTouch’a entegre olabilen GreenVision Xceed, köy
ve fabrika yolları gibi küçük çaplı yollardan, büyük otoyollara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.
GreenVision Xceed, Philips LEDGINE LED platformu sayesinde uzun bir kullanım ömrü de sağlıyor.
www.lighting.philips.com.tr

