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LIGHTS 4 EUROPE
sw�tch �t on 

Merkez� Backnang’da (Stuttgart‘a yakın) bulunan  LIGHTS 4 Europe, en son LED led teknoloj�s�  kul-
lanılan aydınlatma çözümler� sunmaktadır. B�zler Grup’un uluslararası satış ağı bünyes�nde üret�m 
alanları, endüstr�yel tes�sler ve açık alanlar �ç�n aydınlatma çözümler� sunuyoruz. Sürdürüleb�l�rl�k 
mottosu altında f�rma çözümler�m�z son kullanıcıların enerj� sarf�yatlarını ve g�derler�n� düşürmeye ve 
ayrıca Karbon Salınımlarını da azaltmaya yardımcı olmaktadır.

LIGHTS 4 Europe, konularında uzman  uluslararası partnerler �le çalışmakta olup, bu partnerler b�lg� 
b�r�k�mler� ve tecrübeler� sayes�nde son kullanıcıya satışını yaptıkları ürünlere a�t planlama montaj 
v.b. g�b� satış önces� ve sonrası destekler� de vermekted�rler.

R�va Eng�neer�ng 
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LIGHTS (Grup bünyes�nde) aydınlatma planlaması ve çözümler�n�n uygulanması aşamasında 
Grup’un rekabet gücünü ve 50 yılı aşan f�rma deney�m�n� de kullanmaktadır.

Avantajınız
Özel çözümler gerekt�ren durumlar �ç�n en ver�ml� çözümü üreteb�lecek profesyonel b�r ek�be er�ş�m. 

44
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Luc�d arena pro
Huzme açısı 60°   (Ürün no. 38336)
Huzme açısı 30/60°  (Ürün no. 38326)

Uygulama alanları
- Endüstr� ve loj�st�k salonları
- Soğutma depoları, depo salonları (yüksek rafl ı)
- Spor salonları ve konser salonları
- Dış alan ışıklandırması

Tekn�k ver�ler
•  2 vers�yon mevcuttur:
 - Luc�d arena pro 60° (düşük huzmel�)
 -  Luc�d arena pro 30/60° 

(yüksek rafl ar �ç�n el�pso�d açılı)
• Ölçüler: 322 x 220 x 172 mm
• Net ağırlık: 6.100 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~ 
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
•   S�stem gücü: 115 W (Dah�l� güç kaynağı)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 10.800 lm �le 12.000 lm arası
• Işık çıkışı: 104 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 66 | Koruma sınıfı: I
• Gövde: Toz boyalı alüm�nyum
•  Opt�k / d�füzör: Pol�karbonat (PC)
• IFS-Standardı

Yüksek Tavan Aydınlatması

Huzme açısı 60°   (Ürün no. 38336)
Huzme açısı 30/60°  (Ürün no. 38326)

Uyumlu parçalar

“TWIN“, “TRIPLE“ veya “QUATRO” tutucuları 
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26)

Uygulama alanları
- Endüstr� ve loj�st�k salonları
- Soğutma depoları, depo salonları (yüksek rafl ı)
- Spor salonları ve konser salonları

Tekn�k ver�ler
• Huzme açısı: 120° (gen�ş açılı)
• Ölçüler: 322 x 220 x 172 mm
• Net ağırlık: 6.100 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
•   S�stem gücü: 118 W (Dah�l� güç kaynağı)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 14.400 lm �le 16.000 lm arası
• Işık çıkışı: 135 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 66 
• Koruma sınıfı: I
• Gövde: Toz boyalı alüm�nyum
•  Opt�k / d�füzör: Pol�karbonat (PC)

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uyumlu parçalar

“TWIN“, “TRIPLE“ veya “QUATRO” montaj 
aparatları (D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26)

Yüksek Tavan Aydınlatması

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Luc�d arena pro
Işık Açısı 120°  (Ürün No. 38431)

DALI & 1/10V D�m  (Ürün no. 78431)

* İstek üzer�ne aynı zamanda 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut * İstek üzer�ne aynı zamanda 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut
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Luc�d arena pro 
DALI & 1-10 V
Huzme açısı 120°  (Ürün no. 78511)
Huzme açısı 60°    (Ürün no. 78516)
Huzme açısı 30/60°  (Ürün no. 78521)

Uygulama alanları
- Endüstr� ve loj�st�k salonları
- Soğutma depoları, depo salonları (yüksek rafl ı)
- Spor salonları ve konser salonları
- Dış alan ışıklandırması

Tekn�k ver�ler
• 3 vers�yon hal�nde mevcut:
 - Luc�d arena pro 120° (gen�ş huzmel�)
 - Luc�d arena pro 60° (düşük huzmel�)
 -  Luc�d arena pro 30/60° 

(yüksek rafl ar �ç�n oval huzmel�)
• Ölçüler: 322 x 220 x 172 mm
• Net ağırlık: 6.100 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı:: 50/60 Hz
•   S�stem gücü: 115 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 10.800 lm �le 12.000 lm arası
• Işık çıkışı: 104 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 65 | Koruma sınıfı: I
• Gövde: Toz boyalı alüm�nyum
•  Opt�k / d�füzör: Pol�karbonat (PC)
• Kısma (DALI & 1-10V)

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uyumlu parçalar

“TWIN“, “TRIPLE“ veya “QUATRO” tutucuları 
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26)

Yüksek Tavan Aydınlatması

* İstek üzer�ne aynı zamanda 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut
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Uygulama alanı
- Endüstr�, üret�m ve depo alanları
- Üret�m ve atölye alanları
- Satış alanları
- Fuar stantları ve serg� salonları

Tekn�k ver�ler
• Ölçüler*: 
   - 1.435 x 61 x 49 m | 2.870 x 61 x 49 mm
• Net ağırlık : 
   - 1.435 mm sürüm: 3.000 g 
   - 2.870 mm sürüm: 6.000 g 
• Huzme açısı: 90°** 
• Şebeke ger�l�m�: 220 – 240 V~
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
• S�stem gücü: 60 W / 120 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 8.100 lm �le 16.200 lm arası
• Işık çıkışı: 135 lm/W’e kadar
•  Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -20 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 20 | Koruma sınıfı: I
• Gövde: Alüm�nyum  
• Opt�k/d�füzör: PMMA 
• İstek üzer�ne kısma 

Luc�d l�nea plus
 60 W (1.435 mm)    (Ürün no. 41001)
 60 W (2.870 mm)   (Ürün no. 41011)
120 W (1.435 mm)  (Ürün no. 41021)

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uygulama alanları
- Endüstr� ve loj�st�k depoları
- Hangar ve tersane alanları

Tekn�k ver�ler
• 3 vers�yon hal�nde mevcut:
 - Luc�d s�r�us 190 W, net ağırlık: 6.300 g
 - Luc�d s�r�us 290 W, net ağırlık: 6.500 g
 - Luc�d s�r�us 490 W, net ağırlık: 10.000 g
• Ölçüler:
 - 190 W: ø 340 x 183 mm | 290 W: ø 368 x 187 mm
 - 490 W: ø 470 x 264 mm
• Huzme açısı: 60° (düşük huzmel�)*
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~ 
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 19.800 lm �le 53.000 lm arası
• Işık çıkışı: 121 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)**
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 65
• Koruma sınıfı: I
• Gövde: Döküm magnezyum alaşımlı
• Opt�k / d�füzör: Pol�karbonat (PC)
• İstek üzer�ne kısma

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Yüksek Tavan Aydınlatması Yüksek Tavan Aydınlatması

Uyumlu parçalar

bağlantı parçası ve tel süspans�yon
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26)

Luc�d s�r�us
190 W   (Ürün no. 17676)
290 W    (Ürün no. 17671)
490 W   (Ürün no. 17691)

*  �stek üzer�ne 100° olarak da mevcut
** İstek üzer�ne aynı zamanda 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut

* İstek üzer�ne 4.305 x 61 x 49 mm ölçüler�nde 
** İstek üzer�ne 60°’l�k huzme açılı
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Uygulama alanı
- Endüstr� ve loj�st�k salonları
- Depo salonları (yüksek rafl ı)
- Spor salonları

Tekn�k ver�ler 
• Huzme açısı: 60° (düşük huzmel�)
• Ölçüler: ø 290 x 298 mm (askı dah�l)
• Net ağırlık: 8.500 g
• Şebeke ger�l�m�: 210 - 250 V~
• Şebeke frekansı: 50 Hz
• S�stem gücü: 135 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 70.000 saat
• Işık çıkışı: 16.300 lm’e kadar
• Işık çıkışı: 121 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +75 °C**
• Koruma t�p�: IP 65
• Koruma sınıfı: I
• Gövde: Toz boyalı alüm�nyum
• Opt�k / d�füzör: Pol�karbonat (PC)
• Kısma (DALI & 1-10V)
• Luc�d W�reless solut�on (�stek üzer�ne)

Luc�d nova eos
135 W  (Ürün no. 60611)

135 W LWS  (Ürün no. 60811)

Yüksek Tavan Aydınlatması

Uyumlu parçalar

Geçme kanca aparatı �le
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26) Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

* �stek üzer�ne 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K 
** 50°C ‘den �t�baren güç 1 K başına 1.5% düşürülür  
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Luc�d ray S
İç alan   (Ürün no. 14811)

Uygulama alanı
- Büro alanları
- Satış alanları
- Fuar standları ve serg� salonları

Tekn�k ver�ler
• Opt�k 120°*
• Ölçüler: 229 x 139 x 115 mm
• Net ağırlık: 2.100 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~ 
• Şebeke frekansı: 50 Hz
• S�stem gücü: 36 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 68.000 saat
• Işık çıkışı: 4.100 lm’e kadar
• Işık çıkışı: 114 lm/W’e kadar
•  Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)**
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +50 °C arası
• Koruma t�p�: IP 20
• Koruma sınıfı: II
• Gövde: Alüm�nyum
• Işık ün�tes� döndürüleb�l�r 
• İstek üzer�ne kısma 

Tavan Aydınlatması

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uygulama alanı
- Endüstr� ve üret�m salonları
- Depo salonları
- Fuar standları ve serg� salonları

Tekn�k ver�ler
• Huzme açısı: 120° 
 (Büyük ve açık alan huzmelend�rmes� �ç�n)
• Ölçüler: ø 290 mm (10“) x 310 mm
• Net ağırlık: 6.000 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
•  S�stem gücü: 112 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 9.000 �le 10.100 lm arası
• Işık çıkışı: 90 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 20
• Koruma sınıfı: I
• Az ısı oluşumu
• Soğuğa ve sallanmaya karşı dayanıklı
• Pol�karbonattan oluşan ışık dağıtıcısı dah�l 
 (Net d�füzör) ve parlaklık halkası

Uyumlu parçalar

Geçme kanca aparatı �le
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.26)

Luc�d nova pro
Huzme açısı 120°  (Ürün no. 30871)

Yüksek Tavan Aydınlatması

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

* �stek üzer�ne  60° huzme açısı �le mevcut
** İstek üzer�ne 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut
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Ürün Matr�s� | Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Luc�d 
arena 
pro 60

Luc�d 
arena 
pro 

30/60

Luc�d 
arena 

pro 120

Luc�d 
s�r�us 

190 W

Luc�d 
s�r�us 

290 W

Luc�d 
s�r�us 

490 W

Luc�d 
l�nea 
plus

Luc�d 
nova eos 

135 W
Luc�d 

nova pro
Luc�d 
ray S

İç alan

Uygulama yüksekl�ğ� 
3 m’e kadar x

Uygulama yüksekl�ğ� 
6 m’e kadar x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
8 m’ye kadar x x x x x x x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
10 m’e kadar x x x x x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
14 m’e kadar x x x x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
14 m’e kadar x x x x x x

IP 20 x x x

IP 65 x

IP 66 x x x x x x

ENEC x x x x x x

IFS x x

Top atışı koruması x x x

D�m (DALI) x x x (x)** (x)** x (x)**

D�m (1-10 V) x x x (x)** (x)** (x)** x

Pol�karbonat x x x x x x (x)** x x x

PMMA x

D�rek üzer�ne montaj

Tavan montajı x x x x x x x x

Z�nc�r montajı (x)* (x)* (x)* (x)* (x)* (x)* x x

Telle asma x

S�stem gücü: (W olarak) 115 115 118 190 290 490 60 135 120 36 

(x)*… 2 noktalı montaj mümkün
(x)**... İstek üzer�ne
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Uygulama alanı
- Park yerler�
- Yükleme alanları
- Endüstr�yel b�nalara g�r�ş yolları 
- Cephe ışıklandırması

Tekn�k ver�ler
• 3 vers�yon hal�nde mevcut:
 - 40 W, Net ağırlık: 3.500 g
 - 60 W, Net ağırlık: 4.000 g
 - 80 W, Net ağırlık: 4.000 g 
• Huzme açısı: 150° / 60° 
• Ölçüler: 690 x 145 x 67 mm 
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı: 50 / 60 Hz
•  S�stem gücü: 40 * 80 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 4.536 lm �le 9.000 lm arası
• Işık çıkışı: 126 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra > 80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +40 °C arası
• Koruma t�p�: IP 66 | Koruma sınıfı: I
• Isı denet�m�
• Ayarlanab�l�r eğ�m açısı (-45° �le 105° arası)
• Az bakım gerekt�r�r

Dış Aydınlatma

Luc�d lane plus
40 W  (Ürün No. 18645)
60 W (Ürün No. 18665)
80 W (Ürün No. 18685)

Uyumlu parçalar

Duvara  montaj aparatı “LANE” 
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.27) Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uygulama alanı
- Park yerler�
- Yükleme alanları
- Endüstr�yel b�nalara g�r�ş yolları 

Tekn�k ver�ler
• 3 vers�yon hal�nde mevcut:
 - 75 W, Net ağırlık: 7.600 g
 - 115 W, Net ağırlık: 8.400 g
 - 195 W, Net ağırlık: 10.100 g
• Huzme açısı: 150° / 65° 
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı: 50 / 60 Hz
•  S�stem gücü: 75 - 195 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık akımı: 8.200 lm �le 23.000 lm arası
• Işık çıkışı: 120 lm/W’e kadar
• Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)*
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>70
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +45 °C arası
• Koruma t�p�: IP 66
• Koruma sınıfı: I
• Isı denet�m�
• Ayarlanab�l�r eğ�m açısı (-15° �le 90° arası)
• Az bakım gerekt�r�r

Dış Aydınlatma 

Luc�d power lane
75  W        (Ürün No. 18501)
115 W        (Ürün No. 18506)
195 W        (Ürün No. 18511)

Uyumlu parçalar

Duvar tutucu “LANE” 
(D�ğer b�lg�ler �ç�n S.27) Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

* İstek üzer�ne aynı zamanda 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut * İstek üzer�ne 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut
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Luc�d 
lane plus 

40 W

Luc�d 
lane plus 

60 W

Luc�d 
lane plus 

80 W

Luc�d 
power 
lane 
75 W

Luc�d 
power 
lane 

115 W

Luc�d 
power 
lane 

195 W

Luc�d 
ray S 

Dış alan

Uygulama yüksekl�ğ� 
3 m’e kadar x

Uygulama yüksekl�ğ� 
6 m’e kadar x x x x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
8 m’ye kadar x x x x x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
10 m’e kadar x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
14 m’e kadar x x

Uygulama yüksekl�ğ� 
14 m’e kadar x

IP 20

IP 65 x

IP 66 x x x x x x

ENEC

IFS

Top darbes�ne dayanıklı

DIM (DALI) (x)**

DIM (1-10 V)

Pol�karbonat x x x x x x x

PMMA

D�rek üzer�ne montaj x x x x x x

Tavan montajı x

Z�nc�r montajı

Telle asma

S�stem gücü: (W olarak) 40 60 80 75 115 195 36

Ürün Matr�s� | Dış Aydınlatmaları

Luc�d ray S
Dış alan   (Ürün no. 14801)

Uygulama alanı
- Of�s B�naları
- Satış alanları
- Fuar standları ve serg� salonları

Tekn�k ver�ler
• Huzme açısı: 120°*
• Ölçüler: 214 x 107 x 174 mm
• Net ağırlık: 2.400 g
• Şebeke ger�l�m�: 100 - 240 V~
• Şebeke frekansı: 50 Hz
• S�stem gücü: 36 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 68.000 saat
• Işık çıkışı: 4.100 lm’e kadar
• Işık çıkışı: 114 lm/W’e kadar
•  Renk sıcaklığı: Beyaz gün ışığı (5.000 K)**
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -30 �le +50 °C arası
• Koruma sınıfı: II
• IP kodu: IP 65
• Gövde: Alüm�nyum
• Döndürüleb�l�r ışık ün�tes� 
• İstek üzer�ne kısma 

Dış Aydınlatma

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

(x)*… 2 noktalı montaj mümkün
(x)**... İstek üzer�ne

*  �stek üzer�ne  60° huzme açısı �le mevcut
** İstek üzer�ne 3.000 K, 4.000 K ve 6.500 K olarak da mevcut 
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Ster�l oda LED Aydınlatması

Ster�l alanınız �ç�n k�ş�sel ışıklandırma

Kl�n�kler, laboratuarlar, �laç ve gıda üret�m� yapan tes�sler, yarı �letken üret�m�, LED
ve Lazer AR-GE Departmanları bu tarz armatürler�n kullanım alanlarındandır.

Yüksek teknoloj�l� LED ürünler�m�z, tecrübem�zle, konsept, planlama ve uygulama desteğ�m�z 
�le b�rl�kte müşter� memnun�yet�n� maks�m�ze etmek üzere h�zmet�n�ze sunulmaktadır.

Bu s�ze aşağıdak� avantajları sunacaktır:

Kompleks ve özel çözüm gerekt�ren LED uygulamaları �ç�n planlama/gel�şt�rme/üret�m
b�z�m uzmanlık alanımızdır. 

Lütfen projeler�n�zde deney�mler�m�z� ve tavs�yeler�m�z� paylaşmamız �ç�n b�z� arayınız. 
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Ster�l alan Aydınlatmaları

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Ster�l alan Aydınlatmaları

Luc�d clean l�ne 1780
50 W       (Ürün no. 91002)

Tekn�k değ�ş�kl�k hakkı saklıdır

Uygulama alanı
- İlaç endüstr�s�
- Elektron�k endüstr�s�
- K�mya endüstr�s�
- Gıda endüstr�s�

Tekn�k ver�ler
• Huzme açısı: gen�ş huzmel�
• Ölçüler 625 mm x 625 mm x 90 mm
• Net ağırlık: 8.100 g
• Şebeke ger�l�m�: 220 – 240 V~
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
• S�stem gücü: 56 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 50.000 saat
• Işık çıkışı: 7.500 lm’e kadar
• Işık çıkışı: 134 lm/W’e kadar
•  Renk sıcaklığı: Nötr beyaz (4.000 K)
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -10 �le +25 °C
• Koruma sınıfı: I
• IP kodu: IP 65
• Gövde: ESG parlaklık
• Hava basıncı: 960 - 1000 hPa
• Nem: %40 - %60
• İstek hal�nde d�ml� vers�yon mevcuttur

Uygulama alanı
- İlaç endüstr�s�
- Elektron�k endüstr�s�
- K�mya endüstr�s�
- Gıda endüstr�s�

Tekn�k ver�ler
• Huzme açısı: gen�ş huzmel�
• Ölçüler 1780 mm x 184 mm x 75 mm
• Net ağırlık: 7.500 g
• Şebeke ger�l�m�: 220 – 240 V~
• Şebeke frekansı: 50/60 Hz
• S�stem gücü: 50 W (akım beslemes� dah�l)
• LED kullanım ömrü : > 60.000 saat
• Işık çıkışı: 3 x 2.200 lm’e kadar
• Işık çıkışı: 132 lm/W’e kadar
•  Renk sıcaklığı: Nötr beyaz (4.000 K)
• Renk ger�ver�m değer�: Ra>80
• Ortam sıcaklığı: -10 �le +25 °C
• Koruma sınıfı: I
• IP kodu: IP 65 / IP 20
• Gövde: ESG parlaklık
• Hava basıncı: 960 - 1000 hPa
• Nem: %40 - %60
• İstek hal�nde d�ml� vers�yon mevcuttur

Luc�d clean quadra 625
56 W  (Ürün no. 91001)
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Pazarlama çalışanlarımız doğru seç�m yapab�lmen�z �ç�n s�ze yardımcı olmaktan memnun�yet duyarlar - Lütfen 
b�z�mle �let�ş�me geç�n!

Ürün No.. Açıklama ve detaylar 

PT20010033 Duvar tutucu “LANE“ 
Dış armatürler�n duvar montajı �ç�n

PT20010036 D�rek üzer�ne montaj (düz) 
Dış armatürler�n d�rek üzer�ne montajı �ç�n

PT20010037 D�rek üzer�ne montaj �ç�n (açılı)
Dış armatürler�n d�rek üzer�ne montajı �ç�n

Aksesuar Luc�d power lane / Luc�d lane plus

Res�m kaynakları: © R�va L�ght�ng | © Fob�sgraf�e Jan�ne Kyofsky | © GBA / Joop van Reeken

Ürün No.. Açıklama ve detaylar 

19506 Geçme Halka Askı Aparatı
Luc�d arena pro ser�s� armatürün asılması �ç�n

Aksesuar Luc�d nova pro / Luc�d nova eos

Ürün özet� | Aksesuar 

Ürün No.. Açıklama ve detaylar 

19500
Tutucu “TWIN”
İk� armatür bağlantısı �ç�n
montaj aparatı.

19501
Tutucu “Tr�ple”
Üç armatür bağlantısı �ç�n
montaj aparatı.

19502
Tutucu „Quatro“
Dört armatür bağlantısı �ç�n
montaj aparatı.

İstek üze-
r�ne ABH akım rayı

Aksesuar Luc�d arena pro

Ürün No.. Açıklama ve detaylar 

19503 PEHA hareket sensörü
Armatürler�n harekete bağlı kontrolü �ç�n

19504 PEHA ışık sensörü
Armatürler�n günışığına bağlı kontrolü �ç�n

19505 PEHA programlama c�hazı
PEHA sensörler�n programlanması �ç�n

Aksesuar Luc�d arena pro

Ürün No. Açıklama ve detaylar 

41078 Blendaj rayı 
1.435 mm Kör kapak

41079 Bağlantı parçası: 
Luc�d l�nea plus´un180 derece sıra bağlantı aparatı

41080 Telle asma
Armatürün sarkıt montajı �ç�n.

Aksesuar Luc�d l�nea plus
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İlet�ş�m
LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG
Ga�ldorfer Straße 6
71522 Backnang 
Almanya

Tel.: +49 7191 32 30 20
Faks: +49 7191 32 30 29
E-posta: �nfo@l�ghts.de
www.l�ghts.de

DIN EN ISO 9001

TAW Cert
Zert.Nr.: 35030615


