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Világítás vezérlési rendszerek:  
DIN kalapsínre szerelhető moduláris rendszerek 
 

      

    

  

• Rugalmas, moduláris DALI vezérlés kis 
helyiségekbe és sínes rendszerekhez, 

• egyszerű blokkokból összeállítható, 

• ideális DALI-s lámpatestekhez,  

• a rendszer felprogramozásához 
szervíztechnikus szükséges, 

• Network Processzor nélkül világítási 
képek beállítására vagy 8 különböző 
csatorna egyedi vezérlésére képes, 

• Network Processzorral úgy 
programozhatók, hogy számos világítási  
jelenetet és csatornát képesek vezérelni, 
akár web-es keresőről irányítva. 
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Világítás vezérlési rendszerek:  
Mozgás és jelenlét érzékelők 
 

      

    

  

• PIR és mikrohullámú érzékelők 
széleskörű alkalmazási területekre, 

• jelenlét érzékelők, 

• PIR: mennyezetre szerelhető fix vagy 
nagy belmagassághoz falon kívüli fix, 

• MW: mennyezetre szerelt, fix, 

• mennyezeti rögzítő egység és kiegészítő 
gyűrű a PIR- és a nem állítható 
mikrohullámú szenzorhoz,  

• programozás/távirányítók: 

  továbbfejlesztett távírányító,
 alapfunkciós távirányító, 

  felhasználói távirányító. 
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Világítás vezérlési rendszerek: 
 Organic Response 

      

    

  

• Az Organic Response vezérléssel ellátott 
lámpatestek a legfejlettebb vezérlési 
megoldást nyújtják a hagyományos 
vezérlési rendszerek hiányosságai nélkül,  

• nincs szükség felprogramozásra, 

• nincs kompatibilitási probléma,  

• tökéletes rugalmasság,  

• nincs szükség kábelekre a vezérléshez, 

• a megfelelő mennyiségű fényt biztosítja, 
a megfelelő helyen és a megfelelő ideig, 

• lámpatestek saját érzékelő egységgel, 

• Organic Response vezérlési rendszerrel 
ellátott választékaink: Officelyte LED, 
Rana és Rana Linear mennyezeti és 
függesztett családok és a Rubico LED. 
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Világítás vezérlési rendszerek: Oridim 
      

    

  

• Egyszerűen installálható, 4-csatornás, 

egyhelyiséges moduláris rendszer, 

• betáp egységgel, 

• DALI/DSI/1-10V csatolókkal és 

• input eszközökkel: 

• fali kezelő panellel, 

• jelenlét érzékelővel, 

• távirányítóval és 

• kapcsolóval/input csatolóval. 
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Insaver 150 LED II  

mennyezetre szerelhető választék 

• LumiClip gyors szerelési rendszerrel és a 
kiegészítő alkatrészek rögzítéséhez kifejlesztett 
szerszámmentes mágneses módszerrel, 

• sziromszerű, szegmentált reflektorral, 

• a nem hagyományos szerkezet javítja a 
hőkezelést és magas fényhasznosítást 
eredményez, 

• grafit kompozit alapanyagú, újratervezett 
hűtőbordája fele olyan nehéz, mint az 
alumínium, 

• nem szabályozható,  1-10V-os, DALI és  iSotera 
változatokban. 
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  LED Pipe 1500 

• Folyamatosan sorolható LED-es lineáris 
rendszer, egyszerű, lineáris világítási 
alkalmazásokhoz, direkt vagy indirekt 
fénnyel, 

• közvetlenül sorolható akár 10m 
hosszúságig, 

• a T5-ös fénycsövek direkt kiváltója:  
tökéletes polc alatti vagy konyhai 
világításnak, 

• szerelő készlettel, mely tartalmazza az 
opcionálisan választható dönthető 
foglalatot, és beépített kapcsolóval, 

• egyenletes fényeloszlás, 

• 3000K és 4000K színhőmérséklet, 

• 30 000 órás LED-es élettartam és 

• A++, A+, A energiaosztályos besorolás. 
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  SylFlat szabályozható  

           LED-es választék 
• Integrált LED-es megoldást kínál a 

hagyományos kompakt fénycsöves 
mélysugárzók kiváltására, 

• 3000K-s és 4000K-s színhőmérséklettel 
elérhető, valamint 3 különböző 
fényáramú kör alakú, és egyfajta 
fényáramú négyzet alakú változatban, 

• 13W-os, 18W-os és 23W-os mélysugárzó 
választék, 

•  ideális bármilyen helyiségbe, ahol 
hosszú órákig van szükség világításra, és 
sokszor kapcsolunk lámpát, 

• élvilágított család opál búrával, mely 
egyenletes fényt biztosít, 

• akár 2220lm fényárammal, 

• A++ energiaosztályos besorolás. 
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Hamarosan érkezik: 

Aquastar LED Maxi IVY2 UGR<19 LED  
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KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT! 


