
Kiskereskedelem és vendéglátás

7. generációs SLE ADV modulok
a rendkívül hatékony és tartós spotlámpás világításokhoz



Az SLE G7 ADV modul tulajdonságai – röviden

— Max. 16%-kal, 191 lm/W-ra megnövelt fényhasznosítás
(tp = 25 °C-on)

— Optimalizált hûtés a tökéletesített diffúziós 
hõvezetésnek köszönhetõen

— 77%-kal hosszabb – L80 = 55 000 órás - élettartam
— Sokféle paraméterre (fényhasznosítás, színhõmérséklet, 

CIE, MacAdam színkoordináták) kiterjedõ végellenõrzés

Az SLE modulok 7. generációja új dimenziókat nyit a mini- 
malista spotlámpás formatervezés elott. Üzletek, kiállítások
és szállodák élvezik a kiemelkedõ fényhasznosítás, a 
hosszú élettartam és az optimalizált hûtés elõnyeit. 

Új hõvezetõ interfész anyag (TIM)
a jobb hûtés érdekében

Rögzítési lehetõség

Nyers:
LES 9, 13, 15, 17, 21

Házba épített:
LES 13, 15, 17, 21

Kábeles:
LES 9, 13, 15, 17, 21



Kiskereskedelem és vendéglátás

basicDIM Wireless meghajtó, modul és érzékelõk
Intuitív bevezetés a világítás felhasználásával történõ 
vezeték nélküli kommunikációhoz



DALI
po4a PRE meghajtó

DALI
 CV SCN meghajtó

Beépített Bluetooth®
technológiájú meghajtó

Dimmelés
poweredDALI meghajtóval

A Tridonic basicDIM wireless termékcsaládját intuitív, vezeték nélküli vezérlõ-
rendszerekkel bõvíti. Az új, Bluetooth® technológiájú meghajtók, a modulok és 
érzékelõk a meglévõ világítási rendszerek gyors és strukturális változtatási igé-
nyek nélküli modernizálásával kapcsolatos minden követelményt kielégítenek.

LLE FLEX LED-szalagok 
könnyû dimmelése

Kényelmes beüzemelés 
és vezérlés

4-csatornás, 

Passzív modul

Állítható fehér

Állandó feszültségû

Állandó áramú
basicDIM wireless

basicDIM Wireless 
felhasználói interfész

4remote BT applikáció

basicDIM wireless

basicDIM wireless

állandó feszültségû



Iroda és oktatás

LLE FLEX CC 16 mm ADV modul
Kiváló minõségû világítástechnológia, amely több 
helyet teremt a raktárakban



25 méteres tekercs

Az LLE FLEX CC 16 mm ADV modul tulajdonságai – röviden

— Nagy, max. 200 lm/W fényhasznosítás
— Könnyû felszerelés: ragasztószalaggal ellátott modul

az összeszerelés és a hõdisszipáció megkönnyítéséhez

— Teljes tervezési szabadság: lineáris modul
16 mm széles rugalmas hordozón

— Egyszerû raktározás: 140 mm-enként szétvágható
— Lapos vezetékcsatlakozókkal van ellátva

A rugalmas, folytonos LED-szalag praktikus alternatívája a lineáris 
LED-moduloknak. A tekercsben készülõ LLE FLEX CC tárolási helyet 
takarít meg, és azt is jelenti, hogy mindig rendelkezésre áll a megfelelõ 
hosszúság a különbözõ típusú lámpatestekhez.

CRI 80 + 90

4500 lm/ft vagy
7200 lm/ft



Iroda és oktatás

EM powerLED BASIC 75 W Linear
Az EXCITE minõségû tartalékvilágítási konverter



— Akkumulátor-típusok: NiCd és NiMH

Az egy akkumulátorral táplált tartalékvilágítás ritkán oldható meg a progra-
mozható meghajtókhoz és különálló tartalékvilágítási eszközökhöz szüksé-
ges igen bonyolult tervezés nélkül. Most azonban az EM powerLED BASIC 
az EXCITE meghajtó minden tulajdonságát ötvözi a tartalékvilágítási funkció-
val is, ezzel sok helyet takarítva meg a házban. Az áramot az I-SELECT 2 
áthidaló dugasszal vagy a companionSUITE segítségével lehet beállítani.

LED hálózati kimenete:
50 – 220 V
80 – 400 mA

Akkumulátor típusa:
NiCd/NiMH

Az EM powerLED BASIC 75 W Linear tulajdonságai – röviden

— EXCITE és tartalékvilágítási konverterrel 
kombinált LED-meghajtó

— Kompatíbilis az I-SELECT 2-vel (nem kell raktározni spe- 
ciális tartalékvilágítási dugaszt) és a companionSUITE-tal

— Rövidebb vezetékezési idõ és kisebb bonyolultság a
tartalékvilágítási lámpatesteknél, ami segít csökken-
teni a raktározandó változatok számát



Iroda és oktatás

5. generációs LLE ADV modul
Páratlan hatékonyság a lineáris világítás számára

Új hosszak a CRI 90 színvissza-
adási indexû típusoknál:

Speciális, nagy fényhasznosítású (HE) típusok

Új hosszak a CRI 80 szín-
visszaadási indexû típusoknál:

140mm, 280mm, 560mm

70mm és 140mm



Az LLE ADV5 modul tulajdonságai – röviden

— Fényhasznosítás: max. 200 lm/W (HE)
— Színvisszaadási index: CRI 90, CRI 80
— Élettartam: 60 000 óra
— Zhaga-kompatíbilis hosszak: 70, 140, 280, 560 mm

CRI 90 és 80 színvisszaadási indexével és kitûnõ, max. 200 lm/W fény-
hasznosításával a lineáris modulcsaládnak ez az ötödik generációja ideá-
lis választás, ha kiváló minõségu világítástechnológiára van szükség. 
Különbözõ Zhaga-kompatíbilis hosszúságok állnak rendelkezésre, így a 
tervezési szabadság és az igen könnyû összeszerelés kéz a kézben jár.

ACL lencse

max. 200 lm/W

CRI 80 + 90



Iroda és oktatás

5. generációs LLE ADV modul
Tökéletesített biztonsági törpefeszültségû (SELV) 

Új CRI 90 színvisszaadási 
indexû SELV modulok:

Új CRI 80 színvisszaadási 
indexû SELV modulok:

modulok a tervezési szabadsághoz

140mm, 280mm, 560mm

280mm, 560mm



Most elõször lehet a különbözõ hosszúságú biztonsági törpefeszültségû 
(SELV) modulokat végtelenül egyszerûen kombinálni a hátoldalon lévõ 
Zhaga-kompatíbilis furatoknak és csatlakozóknak köszönhetõen. Így a 
SELV modulok jól kiegészítik a 24 mm-es ADV modulok 5. generációját, 
melyeknek kivételesen nagy a fényhasznosításuk és hosszú az élettartamuk.

ACL lencse

max. 200 lm/W

CRI 80 + 90 Az LLE ADV5 modul tulajdonságai – röviden

— Ugyanakkora VF esés a 280 és az 560 mm-es hosszak esetén
— Színvisszaadási index: CRI 90, CRI 80
— Élettartam: 60 000 óra
— Zhaga-kompatíbilis hosszak a beszerelés megkönnyítésére
— Optimalizált, egymás mellett elhelyezett kivezetések a vezeté-

kezés megkönnyítése és a kisebb árnyékképzodés érdekében



Kültér és ipari

Kültéri ADV / EXC meghajtó NFC interfésszel
Hatékony, biztonságos és innovatív kültéri világítás



Az NFC interéfésszel ellátott 14-200 W ADV/EXC

— Kibõvített feszültségtartomány és 2V-os kimenet
— I. és II. érintésvédelmi osztály
— Interfészek: NFC = DALI-2*, ready2mains,

U6Me2, one4all 

— 10 kV-os túlfeszültségek elleni védelem (60W-tól)
— Aktiválható NTC a biztonságos és hatékony mûködéshez

*Csak az EXCITE kategóriára érvényes 

A kültéri meghajtócsalád harmadik generációja az innovatív 
technológiát a biztonságos és hatékony lámpatest-mûködte-
téssel ötvözi. A sokféle teljesítményfokozat és a kivételesen 
széles mûködési tartomány mellett az EXC és az ADV kategó-
riákat a kiemelkedõ, új NFC interfész jellemzi, amelyet több
mint 20 meghajtó programozására lehet használni egyetlen
egyszerû lépéssel. A paraméterek beállítását a Tridonic 
companionSUITE szoftverével lehet elvégezni.

EXC: dimmelés

outdoor tulajdonságai – röviden


