ALES RAY SPOT
Aydınlatma, bir mekanın tüm ögelerini insanlara tanıtan; onlara karakter katan en önemli ögedir. Bir mekanın
aydınlatması ne kadar do

ş

ğru ise; o mekanın size hissettirdikleri de o kadar pozitif olur. İşte biraz da bu nedenle;
ş

i letmeleri ve ticaret merkezlerinde aydınlatma tercihleri büyük önem ta ır.

Ray spot çözümleri de modern tasarımlı mekanların olmazsa olmazlarındandır. Özellikle ticari alanlarda,
dekorasyona göre aydınlatmanın yönü de

ğiştirilmek istendiğinde sabit aydınlatmalarla maalesef bu mümkün

olmamaktadır. Oysa ray spot aydınlatmalar led spot modelleri arasında yer aldıkları için hem ekonomik ve

ş

ş

kullanı lı; hem de her yöne hareket edebilen ba lıkları sayesinde kullanım alanına uygun de

ğişebilmektedir.

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit
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ALES RAY
SPOT
Teknik Bilgiler ;
Aluminyum gövde , plastik enjeksiyon driver kutusu
Philips , Osram veya GE ampül
Osram,Tridonic ve Philips balast
220-240V Giriş gerilimi
Renksel geri verim indeksi CRI 90
Gx10 duy
IP koruma sınıfı IP20
İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya
Monofaze veya Trifaze soket seçenekleri
Ürün KODU : 1050

PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE EN
ÇOK TERCIH EDILEN
AYDINLATMA
ÜRÜNÜ

Montaj kolaylığı
ve ray üzerinde
hareket edebilme
özelliği ile ışık
istediğiniz yönde.
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ÜRÜN ÖLÇÜSÜ

IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ
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Gx10 Duy

24°

35w

Işık Renk Seçenekleri

2150 Lm

Işık Açısı

3000 K

Dim Edilemez
Yeniden ateşleme süresi 15 Dk

Soket Seçenekleri

Trifaze

KULLANIM ALANLARI

Monofaze

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin
doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı
gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik
Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve
herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma
San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.
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