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Pelikan

Pelikan

Key advantages

-- Pelikan is a modular floodlight family 
   dedicated for outdoor lighting, specifically 
   designed to be equipped with a new 
   generation 5050 size power led's. This 
   luminaire family can be preffered in projects 
   like stadiums, high rise building facades etc.
-- Easy to install both on the pole, wall or  
   ground via fixation arm. Practical solution for 
   a more flexible response to the needs of 
   lighting design.
-- The body is protected by a special 
   antioxidizing treatment for a higher resistance 
   against aggressive agents. Salt spray test 
   being applied to ensure stability of finishing.
-- The heat generated by the light source is 
   dissipated by means of a passive cooling 
   system.
-- Thanks to its different power, kelvin and beam      
   angle options, can be adapted to many 
   different applications.

Kilit Avantajları

-- Pelikan serisi modüler projektörler yeni 
   jenerasyon 5050 kılıflı Power ledlere sahiptir. 
   Farklı soğutma sayısı seçenekleri ile alternatif 
   güçte armatür kombinasyonları sağlanır. 
   Stadyumlar, gökdelen cepheleri gibi birçok 
   farklı projede uygulanabilir.
-- Pratik montaj laması sayesinde direğe, yere 
   veya duvara montaj kolaylığı sağlamaktadır.
-- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel 
   korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye    
   karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
-- Pasif soğutucu sistemine sahiptir.
-- Farklı Kelvin, güç ve açı seçenekleri sayesinde 
   birçok farklı projeye kolayca adapte edilebilir. 
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Pelikan

Thanks to its clever design heatsinks, our Pelikan 
range can operate at extreme conditions between 
-25° +50° degree ambient temperature.

Akıllı soğutma tasarımı sayesinde Pelikan serisi 
armatürleri -25° +50° derece aralığına sahip ortam 
koşullarında çalışabilmektedir.

Operating Conditions / Çalışma Koşulları

-25°C

+50°C

High efficient PMMA metalized reflector optic 
compatibe to floodlighting applications.

Yüksek verimli PMMA metalize reflektör optik projekör 
aydınlatma uygulamalarına göre tasarlanmıştır.

Optics / Optik

Various different light distribution options available in 
Pelikan range.

Pelikan serisinde birçok farklı ışık dağılımı mevcuttur.

15° - Spot Beam 35° - Medium Beam 70° - Wide Beam

Wallwasher; 1 x 30°100° - Wide Flood

Beam Angles / Işık Açıları

Pelikan Floodlight Pelikan Floodlight Pelikan Floodlight Pelikan Floodlight Pelikan Floodlight
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Pelikan

Avolux use world's best suppliers for LED to ensure consistent colour quality and uniformity. We 
ensure up to MacAdam step 3 in our Pelikan floodlight range.

By using RGBW technology, pure white colour 
output is not effected from red, green and blue 
colours. Pelikan range provides this option.

Avolux dünyanın en iyi LED üreticileri ile çalışarak renk kalitesi ve skalasını devamlı aynı seviyede 
korur. Pelikan projektör armatür serilerimiz MacAdam step 3 değerini sağlamaktadır.

Pelikan serisi RGBW olarak da kullanılabilmektedir. 
Saf beyaz ışık çıkışı bu sistem sayesinde kırmızı, yeşil 
ve mavi renklerinden etkilenmemektedir.

MacAdam

RGBW

We can provide dynamic white colour change in 
our Pelikan floodlight range from 2700K to 5700K. 
Control can be done both from automation system 
or wireless.

Pelikan projektör serimizde 2700K ile 5700K 
arası dinamik beyaz ışık kontrolü sağlayabiliyoruz. 
Kontrolü hem otomasyon sistemi üzerinden hem de 
kablosuz iletişim ile yapılabilmektedir.

Tunable White / Dinamik Beyaz
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Features / Özellikler

Pelikan range aims to illuminate large areas like small and medium size sports 
fields, squares, high rise buildings etc. Five main different formation and five 
different beam angle options with different colour temperatures makes this 
range very flexible that answers various requirements in outdoor lighting.

Pelikan serisi küçük ve orta ölçek spor sahalarını, meydan ve gökdelen gibi 
büyük yapıların aydınlatmasında kullanılabilir. Beş farklı formasyon ve beş farklı 
açı ve Kelvin seçenekleri ile dış aydınlatmada sayısız farklı talebi karşılar.

Design / Dizayn

1

2

3

45

Pelikan

1- High efficient lens optic with spot, medium, wide, wide flood and asymmetric distribution 
    options.
    Dar, orta, geniş, çok geniş ve asimetrik ışık dağılımlarına sahip yüksek verimli lens optik.

2- Highest efficiency power led's with 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K CCT options.
    2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renklere sahip yüksek verimli power LED modül.

3- Clever thermal design.
    Akıllı soğutma tasarımı.

4- High quality LED driver that can function both in low and high Ta conditions with five years 
    warranty. On/off, 1-10V and DALI options available.
    Çok düşük ve yüksek Ta değerlerinde çalışabilen yüksek kalite LED trafosu. On/off, 1-10V ve 
    DALI seçenekleri bulunmaktadır.

5- 120dg adjustable mounting arm with mechanical lock system.
    120dg hareket edebilir mekanik kilitleme sistemine sahip montaj kolu.
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Code / Kod WL.18202

System Power / Sistem Gücü 240W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 33880

3000K 34575

3500K 35280

4000K 36000

6000K 37080

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

15˚/ 36˚/ 55˚/ 75˚
Wallwasher; 1 x 30˚

Pelikan / O07.WL.18202

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°120°

Code / Kod O07.WL.18202.TW

Light Color Source / Işık Kaynağı 2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz

LED Quantity / LED Adedi 54

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

Wireless Control / Kablosuz Kontrol CASAMBI

Code / Kod O07.WL.18202.RGBW

Light Color Source / Işık Kaynağı RGBW 4 in 1 Power Led

LED Quantity / LED Adedi 24

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

EN

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 150lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Tunable White and RGBW options available.
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta 
   conditions.

TR

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

IP

360mm

15
0m

m

31
0m

m

31
0m

m

293mm

36
5m

m

Pelikan
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Code / Kod WL.18203

System Power / Sistem Gücü 360W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 50825

3000K 51860

3500K 52920

4000K 54000

6000K 55620

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

15˚/ 36˚/ 55˚/ 75˚
Wallwasher; 1 x 30˚

Pelikan / O07.WL.18203

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°120°

Code / Kod O07.WL.18203.TW

Light Color Source / Işık Kaynağı 2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz

LED Quantity / LED Adedi 81

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

Wireless Control / Kablosuz Kontrol CASAMBI

Code / Kod O07.WL.18203.RGBW

Light Color Source / Işık Kaynağı RGBW 4 in 1 Power Led

LED Quantity / LED Adedi 36

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

IP

360mm

15
0m

m

47
0m

m

293mm

53
5m

m

47
0m

m

165mm

Pelikan

EN

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 150lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Tunable White and RGBW options available.
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta 
   conditions.

TR

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.
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Code / Kod WL.18204

System Power / Sistem Gücü 480W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 67765

3000K 69150

3500K 70560

4000K 72000

6000K 74150

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

15˚/ 36˚/ 55˚/ 75˚
Wallwasher; 1 x 30˚

Pelikan / O07.WL.18204

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°120°

Code / Kod O07.WL.18204.TW

Light Color Source / Işık Kaynağı 2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz

LED Quantity / LED Adedi 108

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

Wireless Control / Kablosuz Kontrol CASAMBI

Code / Kod O07.WL.18204.RGBW

Light Color Source / Işık Kaynağı RGBW 4 in 1 Power Led

LED Quantity / LED Adedi 48

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

IP

360mm

15
0m

m

63
0m

m

293mm

67
5m

m

63
0m

m

165mm

Pelikan

EN

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 150lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Tunable White and RGBW options available.
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta 
   conditions.

TR

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.
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15˚/ 36˚/ 55˚/ 75˚
Wallwasher; 1 x 30˚

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°120°

Code / Kod O07.WL.18214.TW

Light Color Source / Işık Kaynağı 2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz

LED Quantity / LED Adedi 108

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

Wireless Control / Kablosuz Kontrol CASAMBI

Code / Kod O07.WL.18214.RGBW

Light Color Source / Işık Kaynağı RGBW 4 in 1 Power Led

LED Quantity / LED Adedi 48

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

IP

15
0m

m

360mm

730mm

31
0m

m

293mm

36
5m

m

31
0m

m

Pelikan

EN

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 150lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Tunable White and RGBW options available.
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta 
   conditions.

TR

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

Code / Kod WL.18214

System Power / Sistem Gücü 480W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 67765

3000K 69150

3500K 70560

4000K 72000

6000K 74150

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

Pelikan / O07.WL.18214
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15˚/ 36˚/ 55˚/ 75˚
Wallwasher; 1 x 30˚

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°120°

Code / Kod O07.WL.18216.TW

Light Color Source / Işık Kaynağı 2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz

LED Quantity / LED Adedi 162

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

Wireless Control / Kablosuz Kontrol CASAMBI

Code / Kod O07.WL.18216.RGBW

Light Color Source / Işık Kaynağı RGBW 4 in 1 Power Led

LED Quantity / LED Adedi 72

Beam Angle / Işık Dağılım Açısı 15°/ 36°/ 55°/ 75°/ Wallwasher; 1° x 30°

Digital Interface / Dijital Interface Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

IP

360mm

730mm

15
0m

m

47
0m

m

293mm

52
5m

m

47
0m

m

165mm

Pelikan

EN

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 150lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Tunable White and RGBW options available.
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta 
   conditions.

TR

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

Code / Kod WL.18216

System Power / Sistem Gücü 720W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 101650

3000K 103720

3500K 105840

4000K 108000

6000K 111240

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği π

Pelikan / O07.WL.18216


