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INDUSTRIAL Linea Led

 INDUSTRIAL designed for illuminating 
large shop areas like supermarkets, department 
stores etc. Highest lumen per watt offered in 
a simple body form offers efficient lighting in 
reasonable price level.
 White lamella louvre decreases the 
UGR with minimum efficiency loss enables 
bright stores and comfortable lighting.
 3000K, 3500K, 4000K and 5000K 
alternatives available together different power 
and luminaire size options.
 1-10V and DALI dim selections 
increases the functionality of the luminaire.

 INDUSTRIAL özellikle büyük 
metrekareye sahip süpermarket ve mağazalar 
için tasarlandı. Yüksek verimde ışık çıkışı basit 
gövde tasarımı içerisinde tasarlanarak verimli 
aydınlatmayı rekabetçi fiyat seviyelerinde sunar.
 Beyaz boyalı lamel metal reflektör 
sayesinde kamaşma engellenerek konforlu 
aydınlatma sağlar.
 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K 
seçenekleri farklı güç ve boy tercihleri ile 
uygulanabilir.
 1-10V ve DALI dim seçenekleri 
armatürün fonksyonelliğni artırır.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

671

-- White painted metal raster louver decreases the 
   UGR with minimum efficiency loss.

-- Main body can be delivered in two versions:
     1) White paint finish
     2) Non painted pure metal appearence.

-- Wieland GST 18i3 male plug available for easy 
installation suitable to EU standards. Optionally 
plugs can be installed on both sides with 
2.5mm cables for both powering the fixture and 
transporting the power to the next fixture.

-- Beyaz boyalı metal petekli reflektör ile kamaşma 
   minimize edilerek aydınlatma konforu en az ışık 
   kaybı ile sağlanır.

-- Ana gövdenin iki versiyon seçeneği mevcuttur:
     1) Beyaz boyalı
     2) Saf galvanize metal görünümlü boyasız

-- Wieland GST18i3 erkek jak ile Avrupa 
standardlarına uygun montaj kolaylığı 
sağlanmaktadır. Alternatif olarak armatürün her 
iki kapağına jak çıkışı ile 2.5mm kesitli kablolarla 
beslenerek hem armatürün kendisine hem de bir 
sonraki armatüre enerji kolaylıkla aktarılır.

-- Suspended mounting option with up to 5mt
   steel suspended cord option.

-- U lamel accesorie enables Linea Led Industrial 
   to be mounted easily on profiles if necessary.

-- End caps has possibility to be mounted directly 
   on concrete or false ceiling.

-- 5mt'ye kadar kullanılabilen çelik sarkıt tel ile 
   sarkıtma montaj seçeneği.

-- U lamel aksesuarı ile Linea Led Indsutrial 
   gerektiğinde profile kolayca monte edilebilir. 

-- Sonlama kapaklar üzerinde bulunan vida 
   yuvaları sayesinde beton veya alçıpan tavana 
   direkt sıvaüstü monte edilebilir.

Mounting Options / Montaj Seçenekleri

Industrial
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SMD LED .55 .60 .68

Led Power / Led Gücü 51W 56W 63W

System Power / Sistem Gücü 55W 60W 68W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 
Lümeni 
CRI>80

2700K 7419 8110 8851

3000K 7648 8360 9125

3500K 7877 8610 9399

4000K 8114 8869 9680

5000K 8357 9135 9971

Lenght / Uzunluk (A) 1270mm 1270mm 1270mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option / 
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

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

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Industrial

Industrial / I02.LL.19202

kg
4

IP

-- Metal DKP galvanized body.
-- Metal DKP galvanized end caps. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- White painted lamelle louvre to decrease UGR.
-- Metal galvanized and alternatively white finish options available. 
-- Over 140%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- DKP metal gövde. 
-- DKP metal kapak. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Beyaz boyalı petekli metal reflektörü ile minimum kamaşma.
-- Galvanize sac rengi ve alternatif beyaz boyalı gövde seçenekleri mevcuttur.
-- 140lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

*See page 760 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 760 bakınız.
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LED .45

Led Power / Led Gücü 41W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 5125

3000K 5284

3500K 5448

4000K 5616

5000K 5785

Lenght / Uzunluk (A) 1450mm

Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü X

Mains Switch Dim Option / 
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

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

Dali Dimming Option / 
Dali Dim Seçeneği π

91˚

Industrial

Industrial / I02.LL.19203

kg
3.7

IP

*See page 760 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 760 bakınız.
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-- Metal DKP galvanized body.
-- Metal DKP galvanized end caps. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Integrated lens optic with symmetric 34°, 67°, 91° and 2x25° batwing options.
-- Metal galvanized and alternatively white finish options available. 
-- Over 125%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- DKP metal gövde. 
-- DKP metal kapak. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 34°, 67°, 91° simetrik ve 2x25° asimetrik ışık açılarına sahip entegre lensli.
-- Galvanize sac rengi ve alternatif beyaz boyalı gövde seçenekleri mevcuttur.
-- 125lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.
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System of the INDUSTRIAL is very easy for installation at site. By de-mounting the two screws of both 
corners, luminaire can be opened easily for mains connection. Availability of 5-pole plug and 2.5mm 
cables provides thru wiring. Mounting holes on both sides ease the surface mounting. Alternatively 
luminaire can be delivered on track mounting version.

INDUSTRIAL armatürünün saha montajı basittir. Armatürün iki kenarında bulunan vidaları çıkararak 220V 
bağlantısının yapılacağı klemens girişlerine kolayca ulaşılabilir. Armatürün iç mekanizmasında bulunan 5'li 
basmalı klemens ve 2.5mm atlama kabloları sayesinde kesintisiz aydınlatma hatıı oluşuturulabilir. 

Continious Mounting / Kesintisiz Montaj

Industrial
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LED .77

Led Power / Led Gücü 73W

System Power / Sistem Gücü 77W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 10000

3000K 10300

3500K 10550

4000K 10800

5000K 11100

Lenght / Uzunluk (A) 1560mm

Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü X

Mains Switch Dim Option / 
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

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

Dali Dimming Option / 
Dali Dim Seçeneği π

91˚

Industrial

Industrial / I02.LL.19204

kg
4

IP
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-- Metal DKP galvanized body.
-- Metal DKP galvanized end caps. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- White painted lamelle louvre to decrease UGR.
-- Metal galvanized and alternatively white finish options available. 
-- Over 140%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- DKP metal gövde. 
-- DKP metal kapak. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Beyaz boyalı petekli metal reflektörü ile minimum kamaşma.
-- Galvanize sac rengi ve alternatif beyaz boyalı gövde seçenekleri mevcuttur.
-- 140lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.


