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Key advantages

-- Excellent light distribution enables widest 
   luminaire distance.

-- High thermal performance; product design 
   optimised to ensure cool running of LEDs.

-- LOR > 90 Miro Silver reflector in combination 
   with highest lumen/watt COB led maximizes 
   the efficiency of the fitting.

-- COB LED and driver is thermally optimized 
   that ensures long life time.

-- High efficient asymmetric optic characterize 
   the fixture to be perfect option for illumination 
   of the surfaces.

-- Suitable for mounting heights 4-8mt. Widely 
   preferred for illuminating paths, streets and 
   pedestrian zones from the wall.

Kilit Avantajları

-- Mükemmel ışık dağılımı sayesinde armatür 
   mesafesi maksimuma çıkarılır.

-- Yüksek performanslı termal soğutucu ile 
   maksimum led ömrü.

-- LOR > 90 değerine sahip miro silver 
   reflektör ile en yüksek lümen/watt 
   değerlerine sahip COB led birleşimi 
   armatürü verimli kılar.

-- COB led ve trafo optimal ısı değerlerinde 
   çalışarak armatürün uzun ömürlü olmasını 
   sağlar.

-- Yüksek verimli asimetrik optik çözümü  
   sayesinde dış mekan yüzeylerini etkili 
   şekilde aydınlatır.

-- 4-8mt yüksekliğe kadar kullanılabilir. 
   Özellikle duvardan yürüyüş yollarını, cadde 
   ve sokakları aydınlatmak için tercih edilir.
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Asymmetric

Code / Kod WA.16940

System Power / Sistem Gücü 50W

Lumen Output from Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6190

3000K 6320

3500K 6445

4000K 6578

5000K 6775

Driving Current / Sürüş Akımı 1200mA

Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği π

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

Sultan / O07.WA.16940
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Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite
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-- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
-- Installation with bracket on walls.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Single asymmetric light distribution.
-- Convenient to be used with COB led.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 5000K.
-- Thermal shock resistant safety glass.
-- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
-- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark 
   gray and light gray finish.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- All external screws are stainless steel.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Up to 139lm/W efficiency.

-- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
-- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Tek asimetrik ışık çıkışı.
-- COB Led ile kullanıma uygundur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
-- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
-- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah 
   elektrostatik toz boyalı.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı 
   gövde.
-- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
-- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
-- 139lm/W'a kadar ulaşan verim.
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