
Yeni Lucid nova eos

LIGHTS 4 Europe, Lucid nova eos ile 
birlikte ekonomik tasarımın en yeni bilgile-
rini bir araya getiren ve pazarda bulunan 
ürünlerin oldukça üstünde olan, yüksek ısı 
aralığına sahip bir hal projektörü üzerinde 
çalışma yaptı. Buna ek olarak tamamen 
Almanya‘da üretilen lambalar, Fraunhofer 
Enstitüsü ile yapılan ortak çalışmayla AB 
tarafından finanse edilen CycLED projesi 
kapsamında tasarlandı. 

Bileşenlerin mükemmel uyumu ve gelişmiş 
ışık kontrolüyle Lucid nova eos, kendi 
segmentinde lider ürün haline geldi. Bu 
kombinasyonla dünyada ilk kez yüksek 
verimlilik sunan lens optiği ve ışık akımının 
çok verimli ve iyileştirilmiş ömre sahip 
olması sağlanmıştır.

Armatür´lerin diğer bir özelliği ise diğer 
kontrol modüllerinin kolayca ilave edilme-
sini mümkün hale getiren, bütünleştirilmiş 
açık ara yüzdür. aynı şekilde armatür´ler 
çok yüksek ortam sıcaklıklarında çalıştır-
maya uygundur. 

Bu armatürü sayesinde 6 ila 30 m arasın-
da olan çok yönlü montaj yükseklikleri 
hayata geçirilebilmiştir.

Enerji ihtiyacının ve enerji ma-
liyetlerinin iyileştirilmesi: 
Düşük enerji tüketimi ve LED ömrünün çok 
uzun olması sayesinde işletme maliyet-
leri düşürülür ve ayrıca CO2 salınımının 
azaltılmasına da katkı sağlanmış olur. 

Kullanım alanları:
Yüksek tavanLED armratür`leri, sanayi, 
depo, üretim alanan ve spor salonları gibi 
farklı kullanım alanlarının aydınlatması için 
çok uygundur. Buna ek olarak armatür´ler 
dış mekanda da kullanılabilir.

Işık akımı 16.300 lm‘ye kadar

Işık verimi 121 lm/W‘ye kadar

Enerji verimlilik sınıfı A++

CRI / Ra Ra > 80

Farbtemperatur 5.000 K

Abstrahlwinkel 60°

Tek bakışta performans özellik-
leri ve avantajlar:

 • Sofistike aydınlatma için en modern  
 LED tasarımı
 • Made in Germany 
 • cycLED AB projesi kapsamında geliş- 

 tirilmiştir
 • Yenilikçi LED aydınlatma konsepti  

 %80‘e kadar enerji tasarrufu sağlar 
 • Azami bakım servisi
 • Armatür´lerde etkin ısı yönetimi, ısının  

 daha geniş alana dağıtılması
 • 70.000 saatin üzerinde çok yüksek  

 ömür (LED)
 •  -30°C ila +75°C arasındaki yüksek 
ortam sıcaklıkları için uygundur

 • çok düşük başlangıç akımı. 
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Ürün no. Aydınlatma açısı Difüzör Renk sıcaklığı CCT (K) Işık akımı / Performans EAN 

Lucid nova eos | 135 W Standart donanım 
60611 60° lens optik beyaz gün ışığı 5.000 K 16.300 lm / 135 W 4050047606112

Lucid nova eos LWS | 135 W Standart donanım 
60811 60° lens optik beyaz gün ışığı 5.000 K 16.300 lm / 135 W 4050047608116

Ürün bilgileri

Genel bilgiler
Ürün ailesi: Lucid nova eos
Koruma türü: IP 66
Energieeffizienzklasse:  A ++
Kullanım/
Ortam sıcaklığı: -30 °C bis +75 °C
Malzeme Soğutucu::  Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Malzeme Gövde: Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Malzeme Optik: Polikarbonat 
Sertifika:  CE
LED Kullanım ömrü: > 70.000 saat
Ebatlar: sabitleme kancasıyla birlikte: 
 ø 290 x 161 mm
 Sabitleme mandalı: 
 ø 290 x 298 mm
Net ağırlık: Yaklaşık 8.500 g
Montaj: tavan Dağı + zincir süspansiyon

Aydınlatma teknik özellikleri
Optik: 60° (dar ışın)  
Renk yeniden üretimi: Ra > 80
Işık verimi: 121 lm/W‘ye kadar

Elektrik bilgileri
Sistem performansı: 135 W
Şebeke voltajı:  230 V ~
Şebeke frekansı:  50 Hz ± 5% 
Akım tüketimi: 0,6 A
Kısma özelliği: Dali ve 1-10 V
Koruma sınıfı: I
Sürücü etkinliği:  %90 ver.

Wireless 
SubGHZ, BLE: 868MHz

Ebat eskizi
Sabitleme kancasıyla birlikte ebatlar

Sabitleme mandalıyla birlikte ebatlar
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