
LED-es megoldások

Állítható fehér technológiával könnyű 
Modul, meghajtó és vezérlők
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Állítható fehér

A napfény napközbeni változása 
A természet példáján alapuló dinamikus 
színhőmérsékletek

Nagy

Kicsi
Reggel 6 óra Este 6 óraDél
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A természet tanulmányozása igazolja, hogy a 
fénynek még a legkisebb változása is befolyásol-
hatja hangulatunkat és a tárgyak érzékelését. Ez 
a megfigyelés az állítható fehér technológia lé-
nyege, amely a fénynek a nap során bekövetkező 
természetes színváltozásain alapul. 

Emberek lévén, nem ritka számunkra, hogy napjaink 
nagyobb részét zárt terekben kell eltöltenünk. A hideg 
fehértől a meleg fehérig folyamatosan változtatható 
színhőmérsékletek a természetes fény hatásait azok 
valamennyi kapcsolódó előnyével együtt behozzák a 
külvilágból, és lehetővé teszik, hogy pontosan meg-
célozzuk az egyedi igényeket és szituációkat. Ennek 
eredményeként az állítható fehér támogatja az 
emberközpontú világítás koncepcióját, amely az 
embert a világítástervezés középpontjába állítja. 
Amellett, hogy az emberközpontú világítás tökéletes 
feltételeket teremt az olvasásához és a munkavég-
zéshez, elsősorban a cirkadián ritmusra fókuszál, 
amely egyebek mellett testünk belső óráját vezérli. 
Amint azt a vizsgálatok kimutatták, a nagy kék 
tartalommal rendelkező hideg fehér fénynek serkentő 
hatása van és segíti a koncentrációt, míg a meleg 
fehér fénynek nyugtató a hatása. Ezért az állítható 
fehér olyan környezetet teremt, amely a napfényhez 
hasonlóan természetes módon segít bennünket.
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Calibrated 
Tunable White 

kits

SLE modul

CLE modul

QLE modul

LLE modul

x/e touchPANEL
érintőpanel

BASIC érintőpanel

DALI XC

A fény egyedi beállítása állítható fehér segítségével

Termékválaszték

Az állítható fehér azt jelenti, hogy a színhőmérsékletet a meleg fehértől a hideg fehér fényig lehet 
változtatni. Ha sikerült beállítani a megfelelő színhőmérsékletet és megvilágítást, a mesterséges 
fény segítheti a jó közérzetet – például az irodákban, oktatási intézményekben, valamint a kórhá-
zakban és gondozó intézetekben. A Tridonic az állítható fehér technológia egyik úttörőjeként 2013 
óta folyamatosan fejleszti annak lehetőségeit és komponenseit.

Annak érdekében, hogy a napfényt lehető leghűbb formában leutánozhassuk, a 2700K-től 6500K-
ig terjedő teljes színpalettát lefedő hideg fehér és meleg fehér LED-ek fényét keverjük össze. Az 
állítható fehér rendszer alapja egy intelligens technológiájú meghajtó és 3%-tól 100%-ig terjedő 
széles fényszabályozási tartomány. Előre kalibrált egységek biztosítják azt, hogy a színtűrések 
kiegyenlítődjenek és a színpont helye állandó maradjon valamennyi modulnál és valamennyi 
dimmelési szinten. A rendszert a Tridonicnak az egyszerű nyomógombos szabályozótól kezdve a 
vezeték nélküli vezérlésen keresztül egészen a DALI rendszerekbe való integrálásig terjedő 
megfelelő vezérlő és működtető eszközei egészítik ki tökéletes módon.

Kompakt meghajtó

Lineáris meghajtó

Független, külön szerelhető meghajtó

DLE  modul
hamarosan megjelenik
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Állítható fehér

Tipikus alkalmazások

Állítható fehér mindenki számára

A természetes napfény és a világítás dinamikája alapozza meg jó közérzetünket. Életünk nagy 
részét azonban mesterséges fénnyel megvilágított helyiségekben töltjük. A napfény hiánya 
összekapcsolódik az emberi ritmus megfelelő működéséhez szükséges információ hiányával. 
Ezért a mesterséges fényt nem egyfajta merev és homogén installációnak, hanem sokkal inkább 
„egyfajta vizuális beltéri atmoszféra dinamikus kialakításának” kell tekinteni. Az optimális világítás 
figyelembe veszi a helyiségek különböző adottságait, de kiemelt fontosságúnak tartja az emberek 
igényeit. Ezért folyamatosan igazodni kell az egyének elképzeléseihez, elvégzendő feladataihoz, 
az időjárási helyzethez, valamint a napszakokhoz és évszakokhoz. Az ily módon intelligensen 
vezérelt fény megnöveli a motivációt, a koncentrációt és az életminőséget az irodákban, 
gyártócsarnokokban, középületekben, valamint a sport- és szabadidős központokban. Ezenkívül 
az állítható fehér lehetővé teszi a helyiségek helyes megvilágítását egyetlen gomb megnyomá-
sára, ennélfogva multifunkcionális.

Az egyedi igényekre fókuszálva: egyediség és 
koncentráció
Az emberközpontú világítási koncepcióban a fényt 
az emberek egyedi igényeihez hangolják, amely a 
napszakoktól, évszakoktól, az életkortól, a tevékeny-
ségtől és a lelkiállapottól függően változhat. Például 
a kor előrehaladtával a szükséges megvilágítás 
szintje növekszik. A megkívánt világítási beállítás 
függ az elvégzendő feladattól is. Amíg a semleges 
fehér fény elősegíti a koncentrációt, a meleg fehér 
nyugodtabb atmoszférát teremt a kreatív tevékeny-
ségekhez, az ötleteléshez vagy a pihentető szüne-
tekhez. 

A közérzet és az egészség támogatása
A fény egészségjavító tulajdonságai évek óta a köz-
érdeklődés középpontjában vannak. Bizonyos szín-
hőmérsékleteknek pozitív hatása van a gyógyulási 
folyamatokra és az általános jó közérzetre, ami 
különösen hasznos a kórházakban és a gondozó 
intézetekben. A színhőmérsékletek ezenkívül fonto-
sak a helyiségek szubjektív észleléséhez is. Attól 
függően, hogy a meleg vagy hideg fehér fény milyen 
arányban van jelen, a környezet meghittnek vagy 
hűvösnek tűnhet. Ez olyan messzire is mehet, hogy 
vannak, akik egyenesen fáznak a hideg fehér fény-
ben.
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Állítható fehér a tárgyak számára

Dizájn elemként a fény képes arra, hogy teljesen megváltoztassa az anyagok, kiállítások és az 
egész helyiség megjelenését. A színhőmérsékletek a helyiségek számára jellegzetes atmosz-
férát teremtenek és kiemelik a különböző tárgyak és felületek szépségét és ragyogását. Meg-
felelő színspektrum esetén a színek kiemelhetők és erőteljesen megjeleníthetők. A műalkotások 
– ékszerek, divatcikkek vagy formatervezési elemek és anyagok – is tökéletesen elrendezhetők.

Az állítható fehér egyik óriási előnye az, hogy a világítási atmoszféra gombnyomásra teljesen 
megváltoztatható, ami azt jelenti, hogy még az ablaktalan helyiségekbe vagy épületekbe is be 
lehet csempészni a napfény érzetét.

Tárgyak hiteles bemutatása
Az állítható fehér nem csupán hitelesen reprodukálja 
a színeket, hanem hatásai tovább is erősíthetők a 
megfelelő színhőmérséklet felhasználásával. Például 
étvágygerjesztőbb megjelenést kölcsönözhetnek az 
élelmiszereknek és jobb minőségűeknek tüntethetik 
fel a ruhákat az üzletekben. Ha az üzlet választéka 
megváltozik, gombnyomásra, érintőpanel, okostele-
fon vagy táblagép segítségével mindig rendelkezésre 
áll a megfelelő fényspektrum. Ez a rugalmas beállí-
tás megkönnyíti annak tesztelését, hogy a termékek 
hogyan néznek ki különböző világítási beállítások-
ban. Így könnyebb megtapasztalni azt, hogy például 
a ruházati cikkek hogy mutatnak különböző környe-
zetekben –  egy erősen megvilágított tornateremben 
vagy egy naplementében fürdő parkban.

Ezüst 2700 K-en Rózsaarany 4000 K-en Arany 6000 K-en
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2700 K

6500 K

min. CCT

max. CCT
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colourSWITCH üzemmód 

Állítható fehér

Intelligens technológia

A meghajtók és modulok előrekalibrált egységek formájában kaphatók, 
amelyek lényegesen leegyszerűsítik az állítható fehér rendszerek össze-
állítását és tökéletes színegyezést is biztosítnak a modulok – és ennélfogva 
a helyiség valamennyi fényforrása – között.

2-csatornás modulok – széles színhőmérséklet-tartományok
A 2-csatornás modulok optimálisan lefedik a 2700 és 6500K közötti szín-
spektrumot. A különböző színhőmérsékleteket két-két csatlakozóval ellátott 
hideg fehér és meleg fehér LED állítja elő. 

A dimmelés során nincs színeltolódás

2-csatornás DT8 meghajtó – állandó színpont minden fényszabályozási 
szinten
A másodikgenerációs meghajtók 3%*-tól 100%-ig terjedő megnövelt dimmelési 
tartományukkal még nagyobb mozgásteret engednek a tervezés számára. A 
színhőmérsékleteket pontosan és végtelen nagy változatossággal vezérlik, mi-
közben a meghajtók megbízhatósága a kiválasztott tartományon belül marad 
valamennyi fényszabályozási szinten. A colourSWITCH funkció lehetővé teszi 
a színhőmérséklet megválasztását, míg a fényerősség a switchDIM funkcióval 
szabályozható. Az állítható fehér megoldás a PREMIUM kategóriájú meghaj-
tókkal DT8 eszköz segítségével vezérelhető nyomógomb vagy érintőpanel 
felhasználásával.

100%

3%*

2700 K 6500 KKorrelált színhőmérséklet

A Tridonic állítható 
fehér eszközeinek 
működési tartománya
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Designation
Output current

(mA)

Output
voltage range

(V)

Output power
(W)

SELV
60 V

Input voltage
(V)

Size
(mm)

Order No.

LCAI 38W 125mA DT8 lp 100–150 125–250 38 no 220~240 360 x 30 x 21 28001457

LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE 350–1,050 20–50 50 yes 220~240 360 x 30 x 21 28001909

LCAI 75W 125mA DT8 lp 200–300 125–250 75 no 220~240 360 x 30 x 21 28001458

LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE 350–1,050 20–50 100 yes 220~240 360 x 40 x 21 28001911

LCA 38W 350-1050mA DT8 C PRE 350–1,050 20–50 38 yes 220~240 120 x 70 x 28.3 28002199

LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE 350–1,050 20–50 38 yes 220~240 215 x 70 x 31 28002202

Designation
Output current

(mA)

Output
voltage range

(V)

Output power
(W)

SELV
60 V

Input voltage
(V)

Size
(mm)

Order No.

LCA 50W 350-1050mA 2xCH lp PRE 350–1,050 20–50 50 yes 220~240 360 x 30 x 21 28001910

LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE 350–1,050 20–50 100 yes 220~240 360 x 40 x 21 28001912

LCA 38W 350-1050mA 2xCH C PRE 350–1,050 20–50 38 yes 220~240 120 x 70 x 28,3 28002201

LCA 38W 350-1050mA 2xCH SR PRE 350–1,050 20–50 38 yes 220~240 215 x 70 x 31 28002204

NEW

NEW

LED-Driver

PREMIUM
one4all two channel DT6 and Tunable White DT8

Driver PREMIUM | two channel DT6 

Driver PREMIUM | Tunable White DT8 

The two separate channels in one driver are ideal for the e�icient oper-
ation of pendants and floor stands with direct/indirect light or for simple
Tunable White applications. The output currents can be set varied via
I-SELECT 2 plugs or DALI for each channel. What’s more, proportion-
SWITCH provides the option of selecting from predefined dimming
scenes. The one4all interface, which covers DALI DT6, DSI, switchDIM
and corridorFUNCTION V2, adds to this high level of flexibility.

Combined with the Tunable White modules from Tridonic, the 
calibrated kits of the Tunable White driver ensure that the colour 
locations remain constant throughout all dimming levels.  
Other advantages are provided by the extremely high e�iciency of 
up to 90 percent and the significantly extended dimming range of 
3* to 100 percent. Equipped with colourSWITCH and switchDIM, the 
drivers also combine continuously adjustable, predefined colours and 
convenient control. 

Driver 2xCH lp PRE

Driver 4xCH lp PRE

Driver TW DT8 lp PRE

Driver TW 2xDT8
lp PRE

LCA 50W 350-1050 mA 2xCH/DT8 lp PRE
LCA 100W 350-1050 mA 4xCH/2x DT8 lp PRE
LCA 38W 350-1050 mA 2xCH/DT8 C, SR PRE

60

50

40

30

20

10

200 400 600 800 1000 1200 1400

C/SR 
100%

lp 100%
gedimmt

Output current [mA]

Output voltage [V]

Operating window 350-1.050 mA lp

Driver 2xCH C PRE

Driver 2xCH SR PRE

Driver TW DT8 C PRE

Driver TW DT8 
SR PRE

* Compact (C) and Independent (SR) Driver 1 to 100 %* A kompakt (C) és a független (különállóan szerelhető) (SR) meghajtóknál: 1...100 %
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LCAI 38W 125mA DT8 lp 100–150 125–250 38 nem 220~240 360 x 30 x 21 28001457

LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE 350–1,050 20–50 50 igen 220~240 360 x 30 x 21 28001909

LCAI 75W 125mA DT8 lp 200–300 125–250 75 nem 220~240 360 x 30 x 21 28001458

LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE 350–1,050 20–50 100 igen 220~240 360 x 40 x 21 28001911

LCA 38W 350-1050mA DT8 C PRE 350–1,050 20–50 38 igen 220~240 120 x 70 x 28.3 28002199

LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE 350–1,050 20–50 38 igen 220~240 215 x 70 x 31 28002202

Megnevezés Kimeneti áram
(mA)

Kimeneti 
feszültség

(V)

Kimeneti 
teljesítmény

(W)

SELV
60 V

Bemeneti 
feszültség

(V)

Méret
(mm)

Rendelési szám

LCA 50W 350-1050mA 2xCH lp PRE 350–1,050 20–50 50 igen 220~240 360 x 30 x 21 28001910

LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE 350–1,050 20–50 100 igen 220~240 360 x 40 x 21 28001912

LCA 38W 350-1050mA 2xCH C PRE 350–1,050 20–50 38 igen 220~240 120 x 70 x 28,3 28002201

LCA 38W 350-1050mA 2xCH SR PRE 350–1,050 20–50 38 igen 220~240 215 x 70 x 31 28002204

ÚJ

LED-Driver

PREMIUM
one4all two channel DT6 and Tunable White DT8

PREMIUM meghajtó | kétcsatornás DT6
A meghajtóban lévő két különálló csatorna ideális a direkt/indirekt 
fénykomponenst adó függesztett és állólámpák hatékony működ-
tetéséhez vagy például az egyszerű állítható fehér alkalmazások-
hoz. A kimeneti áramokat I-SELECT 2 áthidaló dugaszokkal vagy 
DALI segítségével lehet beállítani az egyes csatornákhoz. Sőt a 
proportionSWITCH segítségével előre beállított világítási jelenetek 
kiválasztására is van lehetőség. A DALI DT6, DSI, switchDIM és 
corridorFUNCTION V2 funkciókkal ellátott one4all interfész nagy-
fokú rugalmassággal egészíti ki mindezt.

PREMIUM meghajtó | állítható fehér DT8
A Tridonic állítható fehér moduljaival kombinálva az állítható 
fehér meghajtó kalibrált egységei biztosítják, hogy a színpont 
állandó maradjon valamennyi dimmelési szinten. További elő-
nyökkel szolgál az igen nagy, max. 90%-os hatásfok és a jelen-
tősen megemelt – 3%*-tól 100%-ig terjedő – fényszabályozási 
tartomány. A colourSWITCH és switchDIM funkciókkal ellátott 
meghajtók a folytonosan állítható, előre definiált színeket a 
kényelmes vezérléssel ötvözik.

2xCH lp PRE meghajtó

4xCH lp PRE 
meghajtó

TW DT8 lp PRE meghajtó

TW 2xDT8 lp PRE
meghajtó

LCA 50W 350-1050 mA 2xCH/DT8 lp PRE
LCA 100W 350-1050 mA 4xCH/2x DT8 lp PRE
LCA 38W 350-1050 mA 2xCH/DT8 C, SR PRE

60

50

40

30

20

10

200 400 600 800 1000 1200 1400

C/SR 
100%

lp 100%
dimmelt

Kimeneti áram [mA]

Kimeneti feszültség [V]

A350-1050 mA lp típus működési tartománya

2xCH C PRE meghajtó

2xCH SR PRE 
meghajtó

TW DT8 C PRE meghajtó

TW DT8 SR PRE
 meghajtó

* Compact (C) and Independent (SR) Driver 1 to 100 %

Állítható fehér

PREMIUM meghajtó
one4all 2-csatornás DT6 és állítható fehér 
DT8

*A kompakt (C) és a független (különállóan szerelhető) (SR) meghajtóknál: 1...100 %

Megnevezés Kimeneti áram
(mA)

Kimeneti 
feszültség

(V)

Kimeneti 
teljesítmény

(W)

SELV
60 V

Bemeneti 
feszültség

(V)

Méret
(mm)

Rendelési számÚJ
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Engine, Module LLE Premium CRI > 90

Module LLE

PREMIUM

Matching Driver LLE G2 (in each KIT included)

Driver LCA 50W 350–1050mA DT8 lp PRE Driver LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE

Size: 360 x 30 x 21 mm
3–6 LLE Module à 700 lm

2–3 LLE Module à 1,500 lm

Size: 360 x 40 x 21 mm
3–6 LLE Module à 1,500 lm

Type
Colour-

temperature
(K)

Typ. luminous
flux1)

(lm)
CRI Mac Adam

Typ.
power draw1)

(W)

System
efficacy1)

tp = 65°C
(lm/W)

Size
per module

(mm)
Order No.

LLE G2 24x280mm 3x700lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W + 3 LED module à 700 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

2,100 > 90 SDCM 3 20.5 up to 102 24 x 280 89602931

LLE G2 24x280mm 4x700lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W  + 4 LED module à 700 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

2,800 > 90 SDCM 3 26.4 up to 106 24 x 280 89602932

LLE G2 24x280mm 5x700lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W  + 5 LED module à 700 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

3,500 > 90 SDCM 3 32.0 up to 109 24 x 280 89602933

LLE G2 24x280mm 6x700lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W  + 6 LED module à 700 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

4,200 > 90 SDCM 3 38.4 up to 109 24 x 280 89602934

LLE G2 24x280mm 2x1500lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W + 2 LED module à 1,500 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

3,000 > 90 SDCM 3 28.6 up to 104 24 x 280 89602935

LLE G2 24x280mm 3x1500lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 50 W  + 3 LED module à 1,500 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

4,500 > 90 SDCM 3 41.1 up to 109 24 x 280 89602936

LLE G2 24x280mm 4x1500lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 100 W  + 4 LED module à 1,500 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

6,000 > 90 SDCM 3 54.1 up to 110 24 x 280 89602937

LLE G2 24x280mm 5x1500lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 100 W  + 5 LED module à 1,500 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

7,500 > 90 SDCM 3 67.3 up to 111 24 x 280 89602938

LLE G2 24x280mm 6x1500lm 927-965 LV PRE
(1 LED Driver 100 W  + 6 LED module à 1,500 lm)

2,700 –6,500
Tunable White

9,000 > 90 SDCM 3 79.9 up to 112 24 x 280 89602939

1)Tolerance range for optical data: ±5 % and tolerance range for electrical data: ±15 %.

Type
Colour-

temperature
(K)

Typ. luminous flux1)

(lm)
CRI Mac Adam

Size
(mm)

Order No.

TW LLE G2 24x280mm 700lm 927-965 PRE
(LED module)

2,700 670 > 90 SDCM 3 24 x 280
89602922

6,500 740 > 90 SDCM 3 24 x 280

TW LLE G2 24x280mm 1500lm 927-965 PRE
(LED module)

2,700 1,470 > 90 SDCM 3 24 x 280
89602923

6,500 1,610 > 90 SDCM 3 24 x 280
1)Tolerance range for optical data: ±5 % and tolerance range for electrical data: ±15 %.

Állítható fehér

Összetett Engine LLE modul
Lineáris és nagy felületeket 
megvilágíttó lámpatestekhez

Tipikus alkalmazások
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LLE PREMIUM KIT

Module LLE

PREMIUM

700 lm fényáramú LLE PREMIUM

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of set-
ting the colour temperature of white light to any value between 
2,700 K to 6,500 K. This function is essential for contemporary 
biologically effective lighting solutions which aim to simulate nat-
ural light indoors. The light in daylight quality promotes a feeling 
of well-being and productivity for people who have to spend 
many hours a day in artificial light. This explains the high impor-
tance attached to lighting concepts involving Tunable White and 
optimum light quality in offices, education establishments and 
health care facilities.

The Engine Tunable White Linear Kit is precalibrated at the factory 
and o�ered in sets comprising a converter and 2 to 6 LED modules. 
Constant luminous flux over the entire adjustable colour temperature 
range is particularly important for professional room planning. Engine 
Tunable White opens up a really interesting area of application, not 
least thanks to its reproducible and consistent colour rendering.

Az Engine LLE PREMIUM tulajdonságai – röviden

— A LED-modulok külön is kaphatók
— Lineáris állítható fehér rendszer 2700 és 6500K között tetszőle-
    gesen beállítható színhőmérséklettel 
— Színvisszaadási index:  CRI > 90
— Gyárilag kalibrált egységek a kitűnő fényminőség és színkonzisztencia
     (SDCM 3) biztosítására a teljes fényszabályozási tartományban

— 100% és 1% közötti fényszabályozási tartomány a színhőmér-
     séklet megváltozása nélkül 
— Digitális interfésszel  (DALI DT8, DSI, switchDIM, colourSWITCH) és
      igen kis készenléti teljesítménnyel rendelkező, karcsú LED-meghajtók 

— 700 és 1500 lm fényáramú lineáris LED-modulok

— Hosszú, 50 000 órás élettartam 
— Rendszergarancia: 5 év

In addition, the Tunable White modules are also available individually 
and can therefore be used with LED drivers from our driver portfolio 
in any combination. Use LED Drivers from the PREMIUM series 
to control your Tunable White solution via DT8. 
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Összetett Engine LLE modul
Lineáris és nagy felületeket megvilágíttó 
lámpatestekhez

10

Engine, Module LLE Premium CRI > 90

Module LLE

PREMIUM

Illeszkedő LLE G2  meghajtó (mindegyik egység tartalmazza)

LCA 50W 350–1050mA DT8 lp PRE meghajtó   LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE meghajtó

Méret: 360 x 30 x 21 mm
3–6 db 700lm-es  LLE-modul
2–3 db 1500lm-es LLE-modul 

Méret: 360 x 40 x 21 mm
3–6 db 1500lm-es LLE-modul 

Típus
Szín--

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Tipikus. 
fogyasztás1)

(W)

Rendszer-fény-
hasznosítás1)

tp = 65°C
(lm/W)

Modul 
mérete

(mm)

Rendelési 
szám

LLE G2 24x280mm 3x700lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 3 db 700lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 2100 > 90 SDCM 3 20,5 max. 102 24 x 280 89602931

LLE G2 24x280mm 4x700lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 4 db 700lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 2800 > 90 SDCM 3 26,4 max.106 24 x 280 89602932

LLE G2 24x280mm 5x700lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 5 db 700lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 3500 > 90 SDCM 3 32,0 max. 109 24 x 280 89602933

LLE G2 24x280mm 6x700lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 6 db 700lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 4200 > 90 SDCM 3 38,4 max.109 24 x 280 89602934

LLE G2 24x280mm 2x1500lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 2 db 1050lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 3000 > 90 SDCM 3 28,6 max. 104 24 x 280 89602935

LLE G2 24x280mm 3x1500lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 3 db 1050lm-
es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 4500 > 90 SDCM 3 41,1 max. 109 24 x 280 89602936

LLE G2 24x280mm 4x1500lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 4 db 1050lm-es 
LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 6000 > 90 SDCM 3 54,1 max. 110 24 x 280 89602937

LLE G2 24x280mm 5x1500lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 5 db 1050lm-es 
LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 7500 > 90 SDCM 3 67,3 max. 111 24 x 280 89602938

LLE G2 24x280mm 6x1500lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 6 db 1050lm-es 
LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 9000 > 90 SDCM 3 79,9 max.112 24 x 280 89602939

1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %.

Típus
Szín-

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Méret
(mm)

Rendelési szám

TW LLE G2 24x280mm 700lm 927-965 PRE 
(LED-modul)

2,700 670 > 90 SDCM 3 24 x 280
89602922

6,500 740 > 90 SDCM 3 24 x 280

TW LLE G2 24x280mm 1500lm 927-965 PRE 
(LED-modul)

2,700 1,470 > 90 SDCM 3 24 x 280
89602923

6,500 1,610 > 90 SDCM 3 24 x 280
1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %.

Állítható fehér
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Állítható fehér

Összetett Engine QLE modul
Nagy felületeket megvilágíttó lámpatestekhez

Tipikus alkalmazások

Az Engine QLE PREMIUM tulajdonságai – röviden

— Négyszögletes állítható fehér rendszer 2700 és 6500K között
      változtatható színhőmérséklettel, állandó fényáram mellett

— Kapható CRI > 80 és CRI > 90 színvisszaadási indexszel
— Optimális fényminőségre és SDCM 3 színkonzisztenciára
     előkalibrált egység, amely egy LED-meghajtót és 2-6 db
     négyszögletes LED-modult tartalmaz

— A LED-modulok külön is kaphatók
—  Dimmelési tartomány: 100-3% a színhőmérséklet megváltozása nélkül
— Digitális interfésszel  (DALI DT8, DSI, switchDIM, colourSWITCH)  
     rendelkező, karcsú LED-meghajtók
— Hosszú, 50 000 órás élettartam és 5-éves rendszer-garancia

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of set-
ting the colour temperature of white light to any value between 
2.700 K to 6.500 K. This function is essential for contemporary 
biologically effective lighting solutions which aim to simulate
natural light indoors.

The light in daylight quality promotes a feeling of well-being and pro-
ductivity for people who have to spend many hours a day in artificial 
light. This explains the high importance attached to lighting concepts 
involving Tunable White and optimum light quality in o�ices, educa-
tion establishments and health care facilities.

The Engine Tunable White Wide Area Kit is precalibrated at the facto-
ry and o�ered in sets comprising a converter and 2 to 6 LED modules. 
Constant luminous flux over the entire adjustable colour temperature 
range is particularly important for professional room planning. Engine 
Tunable White opens up a really interesting area of application, not 
least thanks to its reproducible and consistent colour rendering.

In addition, the Tunable White modules are also available individually 
and can therefore be used with LED drivers from our driver portfolio 
in any combination. Use Drivers from the PREMIUM series to control 
your Tunable White solution via DT8. 

Engine QLE

PREMIUM

Engine QLE PREMIUM

QLE PRE modul

7
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Engine, Module QLE Premium CRI > 90

QLE G2 270x270mm 2x1250lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 2 db 1250lm-
es LED-modul)

2700 –6500 
állítható fehér 2500 > 90 SDCM 3 19,8 max. 126 270 x 270 89602940            

QLE G2 270x270mm 3x1250lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 3 db 1250lm-
es LED-modul)

2700 –6500 
állítható fehér 3750 > 90 SDCM 3 28,4 max. 132 270 x 270 89602941

QLE G2 270x270mm 4x1250lm 927-965 LV PRE 
(1 db 50W-os LED-meghajtó + 4 db 1250lm-
es LED-modul)

2700 –6500 
állítható fehér 5000 > 90 SDCM 3 36,9 max. 135 270 x 270 89602942

QLE G2 270x270mm 5x1250lm 927-965 LV PRE 
(1 db 100W-os LED-meghajtó + 5 db 
1250lm-es LED-modul)

2700 –6500 
állítható fehér 6250 > 90 SDCM 3 46,5 max. 134 270 x 270 89602943

QLE G2 270x270mm 6x1250lm 927-965 LV PRE 
(1 db 100W-os LED-meghajtó + 6 db 
1250lm-es LED-modul)

2700 –6500 
állítható fehér 7500 > 90 SDCM 3 55.,1 max. 136 270 x 270 89602944

 1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %, tp = 45 °C

TW QLE G2 270x270mm 1250lm 927-965 PRE
(LED-modul)

2700 1250 > 90 SDCM 3 8,1 154 270 x 270 
89602924

6500 1360 > 90 SDCM 3 8,1 167 270 x 270 
1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %, tp = 45 °C

LCA 50W 350–1050mA DT8 lp PRE meghajtó LCA 100W 350–1050mA 2xDT8 lp PRE meghajtó

Méret: 360 x 30 x 21 mm 
2–4 db 1250lm-es QLE-modul

Méret: 360 x 40 x 21 mm 
5–6 db 1200lm-es LLE-modul

Illeszkedő meghajtó (mindegyik egység tartalmazza)

NEW

Engine QLE 

PREMIUM

8

Állítható fehér

Összetett Engine QLE modul
Nagy felületeket megvilágíttó lámpatestekhez

At a glance: Engine QLE PREMIUM

— Quadratic Tunable White system with adjustable colour tempera-
ture between 2,700K and 6,500K at constant luminous flux 

— Available in CRI > 80 and CRI > 90

— Precalibrated set for optimum quality of light and colour consist-
ency (SDCM 3), consisting of an LED driver and 2–6 quadratic 
LED modules

— LED modules are also available individually 

— Dimming range of 100–3 % with no change in colour temperature

— Low-profile LED drivers with digital interface (DALI DT8, DSI, 
switchDIM, colourSWITCH)

— Long lifetime of 50,000 hours with 5-year system guarantee

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of set-
ting the colour temperature of white light to any value between 
2.700 K to 6.500 K. This function is essential for contemporary 
biologically effective lighting solutions which aim to simulate
natural light indoors.

The light in daylight quality promotes a feeling of well-being and pro-
ductivity for people who have to spend many hours a day in artificial 
light. This explains the high importance attached to lighting concepts 
involving Tunable White and optimum light quality in o�ices, educa-
tion establishments and health care facilities.

The Engine Tunable White Wide Area Kit is precalibrated at the facto-
ry and o�ered in sets comprising a converter and 2 to 6 LED modules. 
Constant luminous flux over the entire adjustable colour temperature 
range is particularly important for professional room planning. Engine 
Tunable White opens up a really interesting area of application, not 
least thanks to its reproducible and consistent colour rendering.

In addition, the Tunable White modules are also available individually 
and can therefore be used with LED drivers from our driver portfolio 
in any combination. Use Drivers from the PREMIUM series to control 
your Tunable White solution via DT8. 

Engine QLE

PREMIUM

Engine QLE PREMIUM

Module QLE PRE

7

Típus
Szín--

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Tipikus. 
fogyasztás1)

(W)

Rendszer-fény-
hasznosítás1)

tp = 65°C

Modul 
mérete

(mm)

Rendelési 
szám

NEW Típus
Szín--

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Tipikus. 
fogyasztás1)

(W)

Rendszer-fény-
hasznosítás1)

tp = 65°C

Modul 
mérete

(mm)

Rendelési 
szám
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Állítható fehér

Összetett Engine CLE modul
Dekorációs függesztett és felületre szerelhető 
lámpatestekhez

Tipikus alkalmazások

9

CLE PREMIUM 
261 mm

CLE PREMIUM 401 mm

CLE PREMIUM 541 mm
Az Engine CLE PREMIUM tulajdonságai – röviden

— Kör alakú állítható fehér rendszer 3000 és 6500K között változ-
     tatható színhőmérséklettel állandó fényáram mellett 
—  Gyárilag kalibrált egységek a kitűnő fényminőség és színkonzisztencia
     (SDCM 3) biztosítására a teljes fényszabályozási tartományban

—  Dimmelési tartomány: 10-100% a színhőmérséklet megváltozása nélkül
— Digitális interfésszel  (DALI Device Type 8, DSI, switchDIM,
     colourTEMPERATURE) rendelkező, karcsú LED-meghajtók
—  Önhűtő (külön hűtőbordára nincs szükség)
— Hosszú, 50 000 órás élettartam és 5-éves rendszer-garancia

Engine CLE

PREMIUM
Dynamic Light with Tunable White

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of setting 
the colour temperature of white light to any value between 3,000 
K and 6,000 K. This function is essential for contemporary bio-
logically effective lighting solutions which aim to simulate natural 
light indoors. The light in daylight quality promotes a feeling of 
well-being and productivity for people who have to spend many 
hours a day in artificial light. This explains the high importance 
attached to lighting concepts involving Tunable White and opti-
mum light quality in offices, education establishments and health 
care facilities.

The Tunable White Kit for round shaped ceiling and pendant lumi-
naires is precalibrated at the factory and o�ered in sets comprising a 
converter and 3 to 5 LED modules. Constant luminous flux over the 
entire adjustable colour temperature range is particularly important 
for professional room planning. Engine Tunable White opens up a re-
ally interesting area of application, not least thanks to its reproducible 
and consistent colour rendering.

Type
Colour-

temperature
(K)

Typ.
luminous flux1)

(lm)
CRI Mac Adam

Typ.
power draw1)

(W)

System
efficacy
(lm/W)

Size
per module

(mm)
Order No.

TW CLE G1 261mm 4x1150lm 830-860 PRE KIT
(1 LED-Driver + 4 LED-Module)

3.000 –6.000
Tunable White

4.650 > 80 SDCM 3 28,4 up to 160 261 x 261 89602612

TW CLE G1 401mm 4x2450lm 830-860 PRE KIT
(LED-Driver + 4 LED-Module)

3.000 –6.000
Tunable White

9.610 > 80 SDCM 3 58 up to 162 401 x 401 89602613

TW CLE G1 541mm 8x900lm 830-860 PRE KIT
(1 LED-Driver + 8 LED-Module)

3.000 –6.000
Tunable White

7.410 > 80 SDCM 3 43,5 up to 166 541 x 35 89602614

1)Toleranzbereich elektrische Daten: ±5 %. Toleranzbereich lichttechnische Daten: ±15 %
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Állítható fehér

9

CLE PREMIUM 
261 mm

CLE PREMIUM 401 mm

CLE PREMIUM 541 mm
At a glance: Engine CLE PREMIUM

— Circular Tunable White system with adjustable colour temperature 
from 3,000 to 6,000 K at constant luminous flux

— Sets calibrated at the factory to ensure high quality of light and 
colour consistency (SDCM 3) across the entire adjustable range

— Dimming range 10–100 % without change of colour temperature

— Low-profile LED Driver with digital interface (DALI Device Type 8, 
DSI, switchDIM, colourTEMPERATURE) 

— Self cooling (no additional heat sink required)

— Long life-time of 50,000 h and 5-year system guarantee

Engine CLE

PREMIUM
Dynamic Light with Tunable White

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of setting 
the colour temperature of white light to any value between 3,000 
K and 6,000 K. This function is essential for contemporary bio-
logically effective lighting solutions which aim to simulate natural 
light indoors. The light in daylight quality promotes a feeling of 
well-being and productivity for people who have to spend many 
hours a day in artificial light. This explains the high importance 
attached to lighting concepts involving Tunable White and opti-
mum light quality in offices, education establishments and health 
care facilities.

The Tunable White Kit for round shaped ceiling and pendant lumi-
naires is precalibrated at the factory and o�ered in sets comprising a 
converter and 3 to 5 LED modules. Constant luminous flux over the 
entire adjustable colour temperature range is particularly important 
for professional room planning. Engine Tunable White opens up a re-
ally interesting area of application, not least thanks to its reproducible 
and consistent colour rendering.

TW CLE G1 261mm 4x1150lm 830-860 PRE KIT 
(1 db LED-meghajtó + 4 db LED-modul)

3000 –6000
állítható fehér 4650 > 80 SDCM 3 28,4 max. 160 261 x 261 89602612

TW CLE G1 401mm 4x2450lm 830-860 PRE KIT 
(LED-meghajtó + 4 db LED-modul)

3000 –6000
állítható fehér 9610 > 80 SDCM 3 58 max. 162 401 x 401 89602613

TW CLE G1 541mm 8x900lm 830-860 PRE KIT 
(1 db LED-meghajtó + 8 db LED-modul)

3000 –6000
állítható fehér 7410 > 80 SDCM 3 43,5 max. 166 541 x 35 89602614

1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %

Összetett Engine CLE modul
Dekorációs függesztett és felületre szerelhető 
lámpatestekhez

Típus
Szín--

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Tipikus. 
fogyasztás1)

(W)

Rendszer-fény-
hasznosítás1)

tp = 65°C

Modul 
mérete

(mm)

Rendelési 
szám
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Állítható fehér

Összetett Engine SLE modul 
Spotlámpákhoz

Tipikus alkalmazások

10

SLE PREMIUM KIT

Tunable White gives you the option of dynamically setting the 
colour temperature. This is essential for modern, biologically 
effective lighting solutions which aim to simulate natural light
indoors.

The SLE PREMIUM Tunable White System is available as a kit compris-
ing one LED module and a preconfigured LED Driver. This means that
it is possible for spotlights to simulate the changes in natural daylight
throughout the day.
The colour temperature can be changed smoothly between 2,700 K
and 6,500 K to meet the specific needs of the relevant application. The
system has a dimming range between 100 and 15 %.

Az Engine SLE PREMIUM tulajdonságai – röviden

— Színhőmérséklet: 2700K …6500K; állítható fehér (dimmelhető és
    vezérelhető színhőmérsékletek a Planck-görbe mentén) 

— Kibővített színterület egyedi színspektrumok (pl. élelmiszerek
    megvilágítása) számára 
— Színvisszaadási index/színtűrés: CRI > 90 / MacAdam 3
— Dimmelési tartomány: 100 …15 % a színhőmérséklet megválto-
    zása nélkül
— Digitális interfésszel  (DALI DT8, DSI, switchDIM, colourSWITCH)
     és igen kis (<0.5 W) készenléti üzemű teljesítményfelvétellel
     rendelkező, karcsú LED-meghajtók 

— Fényáram (tp = 65 °C-on): 2050 lm vagy 1350 lm

— Hosszú, 50 000 órás élettartam 
— Rendszer-garancia: 5 év

*Tunable white is based on PI-LED® technology. 
PI-LED® is a registered brand of Lumitech.

Engine SLE

PREMIUM
Dynamic Light with Tunable White

SLE PREMIUM KIT 
LED-meghajtóval
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SLE PREMIUM KIT

Tunable White gives you the option of dynamically setting the 
colour temperature. This is essential for modern, biologically 
effective lighting solutions which aim to simulate natural light
indoors.

The SLE PREMIUM Tunable White System is available as a kit compris-
ing one LED module and a preconfigured LED Driver. This means that
it is possible for spotlights to simulate the changes in natural daylight
throughout the day.
The colour temperature can be changed smoothly between 2,700 K
and 6,500 K to meet the specific needs of the relevant application. The
system has a dimming range between 100 and 15 %.

At a glance: Engine SLE PREMIUM

— Colour temperature: 2,700 K to 6,500 K; Tunable White 
(dimmable and controllable colour temperatures along the 
planckian curve)

— Extended colour space for individual colour spectrum e.g. for 
lighting for food

— Colour rendering/colour tolerance: CRI > 90 / MacAdam 3

— Dimming range of 100 to 15 % without changing the colour 
temperature

— Low-profile LED Drivers with digital interface (DALI DT8, DSI, 
switchDIM, colourSWITCH) and very low standby power (<0.5 W)

— Luminous flux (tp = 65 °C): 2,050 lm or 1,350 lm

— Long lifetime of 50,000 hours

— System guarantee: 5 years

*Tunable white is based on PI-LED® technology. 
PI-LED® is a registered brand of Lumitech.

Engine SLE

PREMIUM
Dynamic Light with Tunable White

SLE PREMIUM KIT 
mit LED-Driver

Állítható fehér

Összetett Engine SLE modul 
Spotlámpákhoz

11

RJ45/RJ45

LED MIXING 
CAP SLE

DALI Touch-
panel 02

x/e-touchPANEL02

Típus

Különállóan szerelhető meghajtó
LCAU 2x020/0048 L020 one4all 

Rendelési szám: 28000887

Beépíthető meghajtó
LCAU 2x020/0048 L010 one4all 

Rendelési szám: 28000907

Meghajtó
LMAI 44/500 P020 SPI 48V 

(az egység már tartalmazza)

STARK-SLE-2000-927-965-PRE-KIT

STARK-SLE-1400-927-965-PRE-KIT

Illeszkedő meghajtó

Illeszkedő csatlakozókábel 
Accessory CONNECT kiegészítő

Megfelelő sapka az egyforma fényeloszláshozhe  
Accessory LENS MIXING CAP kiegészítő

Illeszkedő kiegészítők

Engine SLE

PREMIUM

Típus Csatlakozás Rendelési szám
(m)

RJ45/RJ45 1,0m LCAU és LMAI 
meghajtó között

24166480 1 

RJ45/RJ45 2,0m 24166481 2 

10PIN PLUG/10 PIN PLUG 0,2m
LMAI meghajtó és 
a modul között 24166482 0,2 

Típus Rendelési szám

LED MIXING CAP STARK SLE 1500 88167564

LED MIXING CAP STARK SLE 2500 88167565

Típus Rendelési szám

DALI Touchpanel 02 28000022

x/e-touchPANEL 02 28000005

Típus Rendszer-
komponensek

Szín- 
 hőmérséklet (K)

Mac 
Adam

Tipikus 
fény- 

áram1) (lm)
CRI

Tipikus 
fogyasztás1) 

(W)

Rendszer-fény- 
hasznosítás 

(lm/W)

Méret 
(mm)

Rendelési szám

ház 
nélkül

házzal 

STARK-SLE-2000-927-965-PRE-KIT LMAI + SLE-2000 
2700 K – 6500 
állítható fehér SDCM 3 2050 > 90 31,7 65 Ø 50 89601743 89601742

STARK-SLE-1400-927-965-PRE-KIT LMAI + SLE-1400 
2700 K – 6500 
állítható fehér SDCM 3 1350 > 90 22,2 61 Ø 50 89601741 89601740

1)Az elektromos és optikai adatok tűréstartománya: ±10 %

Hossz
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Állítható fehér

Összetett Engine DLE modul 
Mélysugárzókhoz

Tipikus alkalmazások

7

Module DLE

PREMIUM
Tunable White

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of set-
ting the colour temperature of white light to any value between 
2,700 K to 6,500 K. This function is essential for contemporary 
biologically effective lighting solutions which aim to simulate
natural light indoors. The light in daylight quality promotes a 
feeling of well-being and productivity for people who have to 
spend many hours a day in artificial light. 

Tunable White not only reproduces colours authentically, but its ef-
fects can be further amplified using the right colour temperature. For 
example, it can make food look more appetising and clothes look to 
be of a higher quality in shops. This flexible adjustment makes it easy 
to test how products look in di�erent lighting moods. As a result, it is 
easier to see, for example, how articles of clothing appear in various 
environments – from a brightly lit gym to the park at sunset. 

Az Engine DLE PREMIUM tulajdonságai – röviden

— Mélysugárzókhoz alkalmas állítható fehér rendszer 2700 és
     6500K között változtatható színhőmérséklettel, állandó fény-
     áram mellett

— Nagy színvisszaadási index: CRI > 90
— Gyárilag kalibrált készletek a kitűnő fényminőség és színkon-
    zisztencia (SDCM 3) biztosítására a teljes fényszabályozási
    tartományban 

— Dimmelési tartomány: 1 …100 % a színhőmérséklet megválto-
    zása nélkül
— Digitális interfésszel (DALI DT8, DSI, switchDIM, colourSWITCH)
     és igen kis készenléti üzemű teljesítményfelvétellel rendelkező,
     különállóan szerelhető (SR) LED-meghajtó

— Mélysugárzókhoz alkalmas LED-modul, 2000 vagy 3000 lm
     fényárammal

— Bekapcsolási fénycsökkentés és fénycsökkentés nullára
— Alkalmas tartalékvilágításhoz is az EN 50172 szerint
— Hosszú, 50 000 órás élettartam 
— Rendszer-garancia: 5 év

DLE PREMIUM KIT
külön szerelhető (független) 
(SR) meghajtóval

The Engine Tunable White Kit is precalibrated at the factory and 
o�ered in sets comprising a converter and a LED module. Constant 
luminous flux over the entire adjustable colour temperature range is 
particularly important for professional room planning. Engine Tun-
able White opens up a really interesting area of application, not least 
thanks to its reproducible and consistent colour rendering.
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Állítható fehér

Összetett Engine DLE modul
Mélysugárzókhoz

7

Module DLE

PREMIUM
Tunable White

Tunable White systems of Tridonic gives you the option of set-
ting the colour temperature of white light to any value between 
2,700 K to 6,500 K. This function is essential for contemporary 
biologically effective lighting solutions which aim to simulate
natural light indoors. The light in daylight quality promotes a 
feeling of well-being and productivity for people who have to 
spend many hours a day in artificial light. 

Tunable White not only reproduces colours authentically, but its ef-
fects can be further amplified using the right colour temperature. For 
example, it can make food look more appetising and clothes look to 
be of a higher quality in shops. This flexible adjustment makes it easy 
to test how products look in di�erent lighting moods. As a result, it is 
easier to see, for example, how articles of clothing appear in various 
environments – from a brightly lit gym to the park at sunset. 

At a glance: Engine DLE PREMIUM

— Tunable White system for Downlights with adjustable colour
temperature from 2,700 to 6,500 K at constant luminous flux

— High colour rendering index CRI > 90

— Sets calibrated at the factory to ensure high quality of light and 
colour consistency (SDCM 3) across the entire adjustable range

— Dimming range 1–100 % without change of colour temperature

— Independent (SR) LED-Driver with digital interface (DALI DT8, DSI, 
switchDIM, colourSWITCH) and very low standby power

— LED module for Downlight applications with 2,000 or 3,000 lm

— Power-up fading and fade to zero

— Suitable for emergency lighting acc. to EN 50172

— Long lifetime of 50,000 hours

— System guarantee: 5 years

DLE PREMIUM KIT
with Independent (SR) Driver

The Engine Tunable White Kit is precalibrated at the factory and 
o�ered in sets comprising a converter and a LED module. Constant 
luminous flux over the entire adjustable colour temperature range is 
particularly important for professional room planning. Engine Tun-
able White opens up a really interesting area of application, not least 
thanks to its reproducible and consistent colour rendering.
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Engine DLE Premium CRI > 90

Module DLE

PREMIUM
Tunable White

Típus
Szín--

hőmérséklet
(K)

Tipikus
fényáram1)

(lm)
CRI Mac Adam

Tipikus. 
fogyasztás1)

(W)

Rendszer-fény-
hasznosítás1)

tp = 65°C
(lm/W)

Modul- 
méret
(mm)

Rendelési szám

DLE G2 60mm 2000lm 927-965 SR PRE KIT 
(1 db 38W-os LED-meghajtó +  1 db 
3000lm-es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 2000 > 90 SDCM 3 20,1 max. 100 81,5 x 81,5 89603257

DLE G2 60mm 3000lm 927-965 SR PRE KIT 
(1 db 38W-os LED-meghajtó +  1 db 
3000lm-es LED-modul)

2700 –6500
állítható fehér 3000 > 90 SDCM 3 31,2 max. 97 81,5 x 81,5 89603258

1)Az optikai adatok tűréstartománya: ±5 %, az elektromos adatok tűréstartománya: ±15 %

LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE 
(Rendelési szám: 28002202)

Méret: 215 x 70 x 31 mm

Illeszkedő meghajtó: DLE G2 PRE (mindegyik egység tartalmazza)

ÚJ
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Állítható fehér

Az állítható fehér megkönnyíti 
a helyes vezérlést bármilyen igény 
kielégítéséhez

A vezeték nélküli modulhoz 
nincs szükség vezérlő veze-
tékre. A fény kényelmesen 
vezérelhető okostelefonnal 
vagy táblagéppel a 4remote 
BT applikáció segítségével.

A switchDIM és a colourSWITCH 
gombok kombinációja meg-
könnyíti a megvilágítás és a 
színhőmérséklet beállítását. 
Amíg a fényerősséget a 
switchDIM segítségével lehet 
változtatni, a hideg fehér és 
meleg fehér fény arányát a 
colurSWITCH gombbal lehet 
keverni és igényre szabni. 

Az állítható fehér egész repertoárját lehet kiválasztani és könnyen működtetni a 
megfelelő vezérlőkkel.  Ez az, ahol a Tridonic belép az opciók széles választé-
kával – az egyszerű nyomógombos működtetéstől kezdve a basicDIM Wireless 
modul segítségével, vezeték nélküli applikációval végzett vezérlésig. 
Az állítható fehér modulok beépíthetők a DALI-rendszerekbe is, amelyek a 
jövőben web alapú platformon keresztül vezérelhetők. A vezetékezés ugyan-
olyan egyszerű, mint a vezérlés, és minimális erőfeszítéssel kivitelezhető.

Nyomógombok

Vezeték nélküli vezérlés basicDIM Wireless segítségével

LED-modul

colourSWITCH
nyomógomb

LED-meghajtó

switchDIM
nyomógomb

Nyomógombos megoldás

LED-modul LED-meghajtó

4remote BT
mobileszköz-
applikáció

basicDIM
Wireless
modul

basicDIM Wireless
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DALI XC
comfortDIM pillanatkapcsolós modul
A hagyományos pillanatkapcsolók gyorsan és könnyen csatlakoztathatók a 
comfortDIM XC modulhoz. Így világításunkat a saját igényeinkre szabhatjuk. 
Ezeket a pillantkapcsolós modulokat a lámatestek csoportosításához, világítási 
jelenetek beállításáhot és programmakrók készítéséhez lehet használni. Az 
állítható fehér lehetővé tesz színhőmérséklet-voltozatokat is.

DALI TOUCHPANEL 02 
Érintőpanel
DALI rendszerek összeállítása és működtetése – A Tridonic érintőpaneljei 
lehetővé teszik, hogy ezt kényelmesen elvégezhessük a grafikai 
felhasználói interfész segítségével. A DALI TOUCHPANEL 02-nek a 
felhasználó által megválasztott funkciókkal ellátott billentyűzete van, 
amellyel manuálisan lehet a lámpatestcsoportokat és világítási jeleneteket 
vezérelni. A programozása az ingyenesen hozzáférhető 
masterCONFIGURATOR szoftverrel történhet.

DALI x/e-touchPANEL 02
Érintőpanel
A DALI x/e-touchPANEL 02 segítségével világítási jeleneteket és 
RGB színkeveréseket lehet beprogramozni és előhívni a grafikai 
felhasználói interfészen. A panel tartalmaz egy sorrendadót is, 
amelyet automatikus, naptárvezérelt szekvenciákhoz lehet 
használni.

A sceneCOM XL-hez hasonló 
DALI rendszerek megkönnyítik 
a bonylult világítási megoldá-
sok megvalósítását és vezérlé-
sét. A beépített komponense-
ket közvetlenül lehet vezérelni 
és beállítani.

DALI rendszerekbe való beépítés

Kiegészítő vezérlő harverek

LED-modul LED-meghajtó

Mobil eszköz

DALI
vezérlő WiFi

router

DALI megoldás



Egyéb elérhetőségek

Engine SLE Engine EM ready2apply Engine LLE Engine QLE

Engine DLE Engine CLE Engine LLE-FLEXEngine CLE Integrated

Támogatás és tanács 
egyetlen forrásból

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek 
páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a 
"Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk 
szellemében.

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 
helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.

Központ
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria 
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176 
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 03
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