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SQUARE Linea Led

 SQUARE is a square or rectangular 
shaped pendant with various dimensions 
preferably used on meeting tables. Can be 
modified according to the size of working space. 
Direct and indirect light distribution. Dimming 
option available upon request.
 Microprism louvre in acrylic (PMMA).
SMD board technology inside this range designed 
to maximize the efficiency and homogenity of the 
light output.

 SQUARE kare şekilli sarkıt armatür olup 
farklı ölçülerde üretilebilir. Genel olarak toplantı 
masaları ve ofis alanlarında tercih edilmekte 
olup mekanın ölçülerine göre farklı uzunlukta 
alternatifleri mevcuttur. Direkt ve endirekt 
aydınlatma sağlamakla birlikte dim seçeneği de 
mevcuttur.
 Mikroprizmatik akrilik (PMMA) 
diffüzörlü. Armatür içerisine uygulanan SMD 
Led teknolojisi hem maksimum verimlilik hem 
de mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor 
sağlamak için tasarlanmıştır.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

741

Square

SMD LED .24.72 .24.140 .24.204

Led Power / Led Gücü 66W 130W 190W

System Power / Sistem Gücü 72W 140W 204W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 
Lümeni 
CRI>80

2700K 6000 9680 14820

3000K 6188 9980 15276

3500K 6312 10180 15582

4000K 6440 10380 15893

5000K 6632 10696 16370

Lenght / Uzunluk (A) 585mm 1085mm 1585mm

Lenght / Uzunluk (B) 585mm 1085mm 1585mm

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

105˚

Square / I02.LL.19625
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Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser enables light output to every direction. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 75lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör ışık çıkışını her yöne verir.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 75lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.


