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 Our SYSTEMA is a leading design 
lineer continous line fixture that can integrate 
eight different light distribution options in one 
profile. Instead of lens optic, custom design 
reflector optic is preffered. 
 Multipurpose LED trunking system 
answers different requirments from low and high 
ceiling warehouses to supermarket shelf lighting. 
Thanks to its high efficient reflector design made 
from Alanod material, 100% energy saving is 
possible.
 By using the 3-phase system, SYSTEMA 
can be installed in very long uninterrupted lines 
with wago connectors, make it ideal for large 
buildings.

 SYSTEMA şimdiye dek geliştirilmiş en 
fonksiyonel lineer LED armatürdür. Klasik lens 
optikli armatürlerin aksine, özel tasarım reflektör 
optik kullanılmaktadır. 
 Aynı kasaya entegre edilebilen sekiz 
farklı reflektör uygulaması sayesinde alçak 
ve yüksek tavan aydınlatmasından market 
aydınlatmasına kadar birçok farklı uygulamada 
mükemmel çözümler sunar. Yüksek verimli 
Alanod reflektör ile 100%’e kadar enerji tasarrufu 
sağlanır. 
 3-Fazlı kablolama sistemi sayesinde 
SYSTEMA ile kesintisiz uzun aydınlatma hatları 
oluşturulabilir. Özellikle büyük metrekareli 
alanlarda tercih edilmektedir.
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The wiring of the SYSTEMA enables simple electrical installation that provides flexibility. 1.5mm and 
2.5mm cabling options available depends on the lenght of continious installation. Wago connector is 
being preffered with options of 5-pole for standard on/off, 7-pole for dimmable, 9-pole for emergency 
applications. Connection profile mounted at the end of each line provides rigid connection between two 
profiles. Each unit has 1.50mt lenght.

SYSTEMA'nın sahip olduğu kablolama sistemi montaj ve uygulama kolaylığı sağlar. 1.5mm ve 2.5mm 
kablo kesiti seçenekleri ile uzun kesintisiz hatlar oluşturulabilir. Standart aç/kapa seçeneği için 5'li, dim 
edebilme özelliği için 7'li ve acil kit uygulamaları için 9'lu wago seçenekleri mevcuttur. Her profilin sonunda 
monteli olan bağlantı profili sayesinde yalpa yapmayan düz hatlar oluşturulur. Her bir ünitenin uznuluğu 
1.50mt'dir.

Systema

Steel suspension cord with up to 5mt 
lenght option.

Quick fix stainless steel bracket for 
mounting suspension cord to profile.

Mains feed cover with integrated cable 
cord grip integrated.

5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik 
sarkıt tel seçeneği.

Profile kolay monte edilebilir paslanmaz 
montaj braketi.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş 
rozans armatürle birlikte verilmektedir.

Continious Mounting / Kesintisiz Montaj

Accessories / Aksesuarlar
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Systema

Half Batwing 1x20° and 1x30°

Tek Asimetirk 1x20° ve 1x30°

Batwing 2x20° and 2x30°

Çift Asimetirk 2x20° ve 2x30°
Lineer Highbay medium 40° and wide 80°
Lineer yüksek tavan orta açı 40° ve geniş açı 80°

Louvre Reflector with less UGR
Sık petekli düşük kamaşmaya sahip reflektör.

Louvre Reflector with medium UGR
Orta sıklıkta petekli orta derece kamaşmaya sahip reflektör.

Reflector Options / Reflektör Seçenekleri
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LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 49W

System Power / Sistem Gücü 52W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6800

3000K 7005

3500K 7220

4000K 7444

5000K 7665

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

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

Systema

Systema / I02.LL.19450

kg
5.5

-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Dense Louvre reflector structure aiming to minimize UGR. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 140lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Sık petekli reflektör tasarımı ile minimum kamaşma sağlanır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 140lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
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-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Less number of louvres placed on reflector aiming maximum 
   lumen output at still acceptable UGR level in offices. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 135lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Seyrek petekli reflektör yapısı ile ofis standartlarına göre uygun 
   kamaşma yüzdesi maksimum lümen çıkışı ile sağlanır. 
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 135lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir. 
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.

LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 49W

System Power / Sistem Gücü 52W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6590

3000K 6800

3500K 7000

4000K 7221

5000K 7435

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

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

Systema

Systema / I02.LL.19455

kg
5.5

IP

95˚

104mm

11
0m

m

11
0m

m

A



Linea LED / Linea LED Series / Serisi

566

LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 49W

System Power / Sistem Gücü 52W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6505

3000K 6705

3500K 6915

4000K 7127

5000K 7340

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

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

Systema

Systema / I02.LL.19460

kg
5.5

IP

1x30˚1x20˚

104mm

11
0m

m

11
0m

m

A

-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- 1x20° half batwing and 1x30° half batwing reflector options available. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 135lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 1x20° ve 1x30° tek asimetrik açı seçenekleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 135lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
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Systema

Above is an example of market shelf display. Store height is 4mt and shelf height is 2mt. Fixture positioned 90cm 
distance from the rack due to narrow corridor structure of the building. 1x20° half batwing reflector enables avg. 
600lux on the shelf whereas less than half to floor that creates visiual comfort on sales area with low UGR index 
and products on the shelf can be visiually better displayed.

Yukarıda örnek market reyon aydınlatma dizaynını bulabilirsiniz. Mağaza yüksekliği 4mt, reyon yüksekliği ise 
2mt. Armatür dar koridor aralıklarından dolayı reyona 90cm mesafe ile yerleştirilerek 1x20° tek asimetrik reflektör 
ile aydınlatılmıştır. Reyon üzerinde ortalama 600lux elde edilirken koridorda bu değerin yarısından az bir değer 
alınarak hem düşük kamaşma indexi ile görsel konfor ve aynı zamanda sergilenen reyon ürünlerin ön plana 
çıkması sağlanmıştır.
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LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 49W

System Power / Sistem Gücü 52W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6360

3000K 6556

3500K 6760

4000K 6968

5000K 7175

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

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

Systema

Systema / I02.LL.19465

IP

2x30˚2x20˚

kg
5.5

104mm

11
0m

m

11
0m

m

A

-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- 2x20° batwing and 2x30° batwing reflector options available. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 135lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 2x20° ve 2x30° çift asimetrik açı seçenekleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 135lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
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Above is an example of market shelf display. Store height is 4mt and shelf height is 2mt. Fixture positioned 90cm 
distance from each rack due to narrow corridor structure of the building. 2x20° batwing reflector enables avg. 
800lux on the shelfs whereas less than half to floor that creates visiual comfort on sales area with low UGR index 
and products on the shelf can be visiually better displayed.

Yukarıda örnek market reyon aydınlatma dizaynını bulabilirsiniz. Mağaza yüksekliği 4mt, reyon yüksekliği ise 2mt. 
Armatür dar koridor aralıklarından dolayı iki reyonada 90cm mesafe ile yerleştirilerek 2x20° çift asimetrik reflektör 
ile aydınlatılmıştır. Reyon üzerinde ortalama 800lux elde edilirken koridorda bu değerin yarısından az bir değer 
alınarak hem düşük kamaşma indexi ile görsel konfor ve aynı zamanda sergilenen reyon ürünlerin ön plana 
çıkması sağlanmıştır.

Systema
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LED SMD LED

Led Power / Led Gücü 49W

System Power / Sistem Gücü 52W

Lumen Output from 
Fixture / 
Armatür Çıkış Lümeni 
CRI>80

2700K 6670

3000K 6880

3500K 7090

4000K 7311

5000K 7530

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

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

Systema

Systema / I02.LL.19470

IP

80˚40˚

kg
5.5

104mm

11
0m

m

11
0m

m

A

-- Aluminium profile body. 
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- 40° medium beam for high bay and 80° wide beam angle reflector for low bay 
   applications. 
-- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options   
   available upon request.
-- Over 140lm/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek tavan için 40° orta açılı ve düşük tavan için 80° açılı reflektör seçenekleri 
   mevcuttur.  
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri 
   mevcuttur. 
-- 140lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.



Li
ne

a 
Le

d 
/ 

Li
ne

a 
Le

d

Linea LED / Linea LED Series / Serisi

571

Above is an example application of a warehouse with low rack 
height and 12mt installation ceiling. SYSTEMA positioned in 
7.5mt distance horizontally in continious installation lines and on 
the surface of the floor avg. 500lux is gathered. If lower lux level 
is sufficient, horizontal distance installation can be spaced higher. 

Yukarıda düşük raf yüksekliğine sahip 12mt tavana sahip bir depo 
alanı analizini bulabilirsiniz. SYSTEMA armatürü yatayda kesintisiz, 
dikeyde ise 7.5mt arayla yerleştirilerek zeminde 500lux gibi parlak 
bir değer elde edilmektedir. 500lux'den daha düşük bir değer yeterli 
ise yataydaki aralık mesafesi yükseltilebilir.

Systema


