• Son jenerasyon Led teknolojisi ile daha düşük tüketim, daha fazla lümen
değeri
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür
• IP 65/IP67 sızdırmazlık koruma sınıfı
• 4 farklı renk sıcaklığı
• Basınç ve ısıya dayanıklı temperli cam veya polikarbon cam
• Yüksek ısı iletimine sahip alüminyum enjeksiyon/ekstrüzyon gövde
• Paslanmaz montaj aksesuar ve vidalar
• İç dış sıcaklık etkenlerine dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk
kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış elektrostatik boya
• TS 60598-2-1,TS 60598-2-3 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve Led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip değişik açı ve dizayn reflektör
seçenekleri
• 2 Garanti, Opsiyonel 3yıl Garanti

DESING
POWER
PROTECTION
• Özgün tasarımlar ve modellemeler.
• Göz almayan, kırpışma önleyici optik yapı ile çalışan dostu
aydınlatma
• Yüksek yansıtma özelliğine sahip, değişik tipte reflektörler ve
yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik lensler.
• Yüksek lümen/watt verimine ve düşük ısı iletim katsayısına sahip
SMDLED,POWERLED ve COBLED teknolojisi.
• Düşük çıkış dalgalanma faktörü ve yüksek güç katsayısı (cosϕ) …
• Geniş voltaj aralığı 100V~240V sayesinde olası voltaj
değişimlerine karşı etkin korunma.
• Aşırı akım, aşırı ısınma ve kısa devre korumalarına sahip özel led
sürücü üniteleri sayesinde uzun çalışma ömrü ve güvenilirlik
• Montaj kolaylığı sunan lehimsiz bağlantı soket sistemi
www.ledgogroup.com

DESING
POWER
PROTECTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellent heat dissipation for electronics components
Corrosion resistant die-cast aluminium body
Impact and heat resistant tempered glass
Stainless stell screws
Waterproof and durable silicone gaskets
Electrostatic polyester powder coating with high thermal conductivity
In compNance with Turkish Standarts TS-60598-2-1/2-3/2-4/2-5
Protection Grade IP67
Electrical Installion Class I
• Elektronik bileşenleri soğutmak için mükemmle ısı dağılımı
2Year warranty
• Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
• Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam
• Paslanmaz vidalar ve somunlar
• Silikon kalıp conta
• Isı geçirgenliği yüksek elektrostatik polyester toz boya
• TS 60598-2-1,2-3,2-4,2-5 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun
üretim
• Nem ve toza karşı mukavemetli IP67 koruma sınıfı
• Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
• 2Yıl standart Garanti-Opsiyonel 3Yıl

www.ledgogroup.com

LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,cam ve kalıp
silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
15° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
15 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip optik lensler ile

optimum denge ve ışık menzili sağlanmıştır.Etkileyici
ortamlar için tasarladık. Mekanlarınıza renk ve değer
katın. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü olması için tasarladık.

WW-6 ECO
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün. Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Temizlemesi kolay ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak Uzaktan kumandalı RGB
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)200 *(W)60 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW 0610

6

100~240VAC 50/60Hz

6000

80

540

90

-20°C ~ +50°C

WW 0620

6

100~240VAC 50/60Hz

3000

80

510

85

-20°C ~ +50°C

WW 0630

6

100~240VAC 50/60Hz

RED

80

300

50

20°C ~ +50°C

WW 0640

6

100~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

540

90

20°C ~ +50°C

WW 0650

6

100~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

510

85

20°C ~ +50°C

WW 0660

6

100~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

120

20

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-6 ECO
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

100~240VAC

LED Çıkış voltajı

19,2Vdc

LED Çıkış akımı

350mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED FLOOD LIGHT

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,cam ve kalıp
silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
15° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
15 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip optik lensler ile

optimum denge ve ışık menzili sağlanmıştır.Etkileyici
ortamlar için tasarladık. Mekanlarınıza renk ve değer
katın. Uygun fiyatlı ve uzun ömürlü olması için tasarladık.

WW-12 ECO
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Temizlemesi kolay ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)350 *(W)60 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW 1210

12

100~240VAC 50/60Hz

6000

80

1.320

90

-20°C ~ +50°C

WW 1220

12

100~240VAC 50/60Hz

3000

80

1.020

85

-20°C ~ +50°C

WW 1230

12

100~240VAC 50/60Hz

RED

80

600

50

20°C ~ +50°C

WW 1240

12

100~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

1.080

90

20°C ~ +50°C

WW 1250

12

100~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

1.020

85

20°C ~ +50°C

WW 1260

12

100~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

240

20

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-12 ECO
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

100~240VAC

LED Çıkış voltajı

38,4Vdc

LED Çıkış akımı

350mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,temperli cam ve
kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
LED DUVAR BOYAMA
Yaşadığımız yerleri renklendirmek ve
Hareketlendirmek,zevkli mekanlar yaratmak,
misafirlerinize görsel bir şölen sunmak artık çok daha
kolay ve zahmetsiz!
Gerçek tonlarındaki renkler,kusursuz optik
yapıları,etkileyici ve zarif gövde yapısı ile yaşadığınız
mekanlara değer katıyoruz.Onlarca renk seçeneği,uzaktan
kumandalı RGB LED Duvar Boyama ürünlerimizle keyifli
günler dileriz
30° veya 60° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır. Bölgesel aydınlatmalarda optimum denge
sağlanmıştır.Opsiyonel olarak 15 °lens ile de
sunulmaktadır.

WW -36 ECO

LED WALLWASHER SERIES
• Doğrusal gövde özelliğine sahip ürün bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 7 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Temizlemesi kolay temperli ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve plastik yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
•Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun
ömür

• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• RGB versiyonu uzaktan kumandalıdır.
• IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti
• Teknik servis ve yedek parça desteği

Dimensions : (L)1000 *(W)60 *(H)160

Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW 3610

42

220~240VAC 50/60Hz

WHITE

80

3240

90

-20°C ~ +50°C

WW 3620

42

220~240VAC 50/60Hz

DAY LIGHT

80

3060

85

-20°C ~ +50°C

WW 3630

42

220~240VAC 50/60Hz

RED

80

1800

50

-20°C ~ +50°C

WW 3640

42

220~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

3240

90

-20°C ~ +50°C

WW 3650

42

220~240VAC 50/60Hz

AMBER/YELLOW

80

3060

85

-20°C ~ +50°C

WW 3660

42

220~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

720

20

-20°C ~ +50°C

WW 3690

42

220~240VAC 50/60Hz

RGB

80

1920

53,33

-20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW -36 ECO
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

1ürün için 1adet Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

-

LED Çıkış akımı

350mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

ŞEBEKE VOLTAJI

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI ÖZEL GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,Temperli cam ve
kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım .Özel
tasarlanmış soğutma yüzeyi arttırılmış gövde yapısı
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
30 ° ve 60 ° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece birlikte ışık açısına sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır. Böylece çok farklı ışık ihtiyaçlarınız için tek
ürün. Etkileyici ortamlar için tasarladık. Mekanlarınıza
renk ve değer katın

WW-24
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Temizlemesi kolay ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)310 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW 2410

24

220~240VAC 50/60Hz

6000

80

2.640

110

-20°C ~ +50°C

WW 2420

24

220~240VAC 50/60Hz

3000

80

2.160

90

-20°C ~ +50°C

WW 2430

24

220~240VAC 50/60Hz

RED

80

2.640

110

20°C ~ +50°C

WW 2440

24

220~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

2.160

90

20°C ~ +50°C

WW 2450

24

220~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

2.040

85

20°C ~ +50°C

WW 2460

24

220~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

624

26

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com

13

LED WALLWASHER

WW-24
LED FLOOD LIGHT SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

38,4Vdc

LED Çıkış akımı

700mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com

Kolay ve hızlı ışık yönünü sabitleme sağlayan kelebek vidalı
ayak bağlantısı
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LED WALLWASHER

R G B

IP65 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
Polikarbon ön cam ile güvenilir kullanım
PRATİK VE ÇOK RENKLİ
RF uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak
pratik bir üründür. Kumanda üzerindeki renkleri dimleme
ve animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin
seçenekler sunar. Tak-Çalıştır.Birden fazla ürünü aynı renk
veya animasyonla senkronize çalıştırabilme imkanı
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° optik ışık açısına sahip yüksek kalitedeki optik lensler
ile optimum denge ve ışık menzili sağlanmıştır. Etkileyici
ortamlar için tasarladık. Mekanlarınıza renk ve değer
katın.

Radyo Frekanslı
Uzaktan Kumandalı

WW-18PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün. Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Sabit ve animasyon oluşturma özelliği, buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• IP65 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L) 500*(W)55 *(H)64
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW-1890PC-RF

18

220~240VAC 50/60Hz

RGB

80

660-540-156

110-90-26

-20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-18PC-RGB
LED FLOOD LIGHT SERIES

PRATİK VE ÇOK RENKLİ
RF uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak pratik
bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme ve
animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin seçenekler
sunar.Tak-Çalıştır
Uzaktan Kumanda Tuşlar;ı
Açma-kapama tuşu,
Dimleme/Animasyon hız tuşları,
Tek renkler tuşları ;Kırmızı,Yeşil,Mavi ve Beyaz,
Seçme renkler tuşları;
Gökkuşağı animasyonu tuşu ;
Tüm renklerin geçişi
Ana renkler animasyon tuşu ;Kırmızı ,Mavi ve Yeşilin geçişi,
Flaş Animasyon tuşu;Renkler arasında flaş geçişler yapılır

R G B

RF : Radyo frekansı , kumandanızın cihazı görmesine gerek
olmadan bulunduğunuz yerden çalıştırmanızı sağlar.

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

24Vdc-Sabit voltaj

LED Çıkış akımı

2A

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı-220V

www.ledgogroup.com

Radyo Frekanslı
Uzaktan Kumandalı
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LED WALLWASHER

R G B

IP65 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
Polikarbon ön cam ile güvenilir kullanım
PRATİK VE ÇOK RENKLİ
RF uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak
pratik bir üründür. Kumanda üzerindeki renkleri dimleme
ve animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin
seçenekler sunar. Tak-Çalıştır.Birden fazla ürünü aynı renk
veya animasyonla senkronize çalıştırabilme imkanı
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° optik ışık açısına sahip yüksek kalitedeki optik lensler
ile optimum denge ve ışık menzili sağlanmıştır. Etkileyici
ortamlar için tasarladık. Mekanlarınıza renk ve değer
katın.

Radyo Frekanslı
Uzaktan Kumandalı

WW-36PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün. Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Sabit ve animasyon oluşturma özelliği, buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• IP65 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L) 1000*(W)55 *(H)64
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WW-3690PC-RF

36

220~240VAC 50/60Hz

RGB

80

1120-1080-312

110-90-26

-20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-36PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES

PRATİK VE ÇOK RENKLİ
RF uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak pratik
bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme ve
animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin seçenekler
sunar.Tak-Çalıştır
Uzaktan Kumanda Tuşlar;ı
Açma-kapama tuşu,
Dimleme/Animasyon hız tuşları,
Tek renkler tuşları ;Kırmızı,Yeşil,Mavi ve Beyaz,
Seçme renkler tuşları;
Gökkuşağı animasyonu tuşu ;
Tüm renklerin geçişi
Ana renkler animasyon tuşu ;Kırmızı ,Mavi ve Yeşilin geçişi,
Flaş Animasyon tuşu;Renkler arasında flaş geçişler yapılır

R G B

RF : Radyo frekansı , kumandanızın cihazı görmesine gerek
olmadan bulunduğunuz yerden çalıştırmanızı sağlar.

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

24Vdc-Sabit voltaj

LED Çıkış akımı

4A

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı-220V

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım.
Polikarbon ön cam ile güvenilir kullanım
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır.Etkileyici ortamlar için
tasarladık.Mekanlarınıza renk ve değer katın.

WW-24PC
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)365 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WPC 2410

24

220~240VAC 50/60Hz

6000

80

2.640

110

-20°C ~ +50°C

WPC 2420

24

220~240VAC 50/60Hz

3000

80

2.160

90

-20°C ~ +50°C

WPC 2430

24

220~240VAC 50/60Hz

RED

80

2.640

110

20°C ~ +50°C

WPC 2440

24

220~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

2.160

90

20°C ~ +50°C

WPC 2450

24

220~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

2.040

85

20°C ~ +50°C

WPC 2460

24

220~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

624

26

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-24PC
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

1ürün için 1adet Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

38,4Vdc

LED Çıkış akımı

700mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
Polikarbon ön cam ile güvenilir kullanım
PRATİK VE ÇOK RENKLİ
IR uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak
pratik bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme
ve animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin
seçenekler sunar.Tak-Çalıştır
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır.Etkileyici ortamlar için
tasarladık.Mekanlarınıza renk ve değer katın.

WW-12PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Sabit ve animasyon oluşturma özelliği,buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)365 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WPC 1290

12

220~240VAC 50/60Hz

RGB

80

333-270-78

111-90-26

-20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-12PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES

PRATİK VE ÇOK RENKLİ
IR uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak pratik
bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme ve
animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin seçenekler
sunar.Tak-Çalıştır
Tuşlar;
Açma-kapama tuşu,
Dimleme/Animasyon hız tuşları,
Tek renkler tuşları ;Kırmızı,Yeşil,Mavi ve Beyaz,
Seçme renkler tuşları; 12adet alternatif renk,
Gökkuşağı animasyonu tuşu ;Tüm renklerin geçişi
Ana renkler animasyon tuşu ;Kırmızı ,Mavi ve Yeşilin geçişi,
Flaş Animasyon tuşu;Renkler arasında flaş geçişler yapılır
*Opsiyonel olarak Radyo Frekanslı Hazırlanır.

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

12Vdc-Sabit voltaj

LED Çıkış akımı

1A

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır.Etkileyici ortamlar için
tasarladık.Mekanlarınıza renk ve değer katın.

WW-48PC
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)730 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WPC 4810

48

220~240VAC 50/60Hz

6000

80

5.280

110

-20°C ~ +50°C

WPC 4820

48

220~240VAC 50/60Hz

3000

80

4.320

90

-20°C ~ +50°C

WPC 4830

48

220~240VAC 50/60Hz

RED

80

5.280

110

20°C ~ +50°C

WPC 4840

48

220~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

4.320

90

20°C ~ +50°C

WPC 4850

48

220~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

4.080

85

20°C ~ +50°C

WPC 4860

48

220~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

1.248

26

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-48PC
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

38,4Vdc

LED Çıkış akımı

1400mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
ALTERNATİF RENK SEÇENEĞİ
Beyaz,
Gün ışığı,
Mavi,Kırmızı,Yeşil ve Amber renk seçenekleri ile en uygun
aydınlatma atmosferini oluşturabilirsiniz.
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır.Etkileyici ortamlar için
tasarladık.Mekanlarınıza renk ve değer katın.

WW-58PC
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• 6 farklı renk sıcaklığı,buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)1040 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WPC 4810

58

220~240VAC 50/60Hz

6000

80

6.380

110

-20°C ~ +50°C

WPC 4820

58

220~240VAC 50/60Hz

3000

80

5.220

90

-20°C ~ +50°C

WPC 4830

58

220~240VAC 50/60Hz

RED

80

6.380

110

20°C ~ +50°C

WPC 4840

48

220~240VAC 50/60Hz

GREEN

80

5.220

90

20°C ~ +50°C

WPC 4850

48

220~240VAC 50/60Hz

YELLOW

80

4.930

85

20°C ~ +50°C

WPC 4860

48

220~240VAC 50/60Hz

BLUE

80

1.508

26

20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

WW-58PC
LED WALLWASHER SERIES

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

112Vdc

LED Çıkış akımı

500mA-Sabit akım

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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LED WALLWASHER

IP67 SUYA DAYANIKLI GÖVDE
Sınıfında en yüksek koruma sınıfı. UV ışınlarına ve
darbelere dayanıklı alüminyum gövde ,polikarbon üst cam
ve kalıp silikon conta sistemi ile rakipsiz tasarım
PRATİK VE ÇOK RENKLİ
IR uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak
pratik bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme
ve animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin
seçenekler sunar.
30° LENSLİ OPTİK ÇIKIŞ
30 ° ve 60 ° Derece ışık açısı seçeneğine sahip yüksek
kalitedeki optik lensler ile optimum denge ve ışık menzili
sağlanmıştır.Etkileyici ortamlar için
tasarladık.Mekanlarınıza renk ve değer katın.

WW-24PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES
• Duvar boyama özelliğine sahip ürün.Bölgesel alanların
aydınlatmasında kullanılır.
• İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun projektör aydınlatması
• Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
• Sabit ve animasyon oluşturma özelliği,buğu önleme sistemi
• Polikarbon ön cam
• Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
• Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
• Kullanım kolaylığı sağlayan pratik Soket sistemi

• Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
• İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
• Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, elektrostatik boya
• TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
• Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
• Opsiyonel olarak 24VAC çalışma
*IP67 Koruma sınıfı
• 2 yıl garanti

Dimensions : (L)730 *(W)80 *(H)160
Product code

Power
Watt

Voltage
Volt

Colour
Kelvin

CRI
Ra

Luminius
Lümen

Effiency factor
W/Lm

W.Temp
°C

WPC 2490

24

220~240VAC 50/60Hz

RGB

80

666-540-156

111-90-26

-20°C ~ +50°C

www.ledgogroup.com

27

LED WALLWASHER

WW-24PC-RGB
LED WALLWASHER SERIES

PRATİK VE ÇOK RENKLİ
IR uzaktan kumandası ile uzaktan dilediğiniz renk ve
animasyonu seçerek mekanlarınıza hareket kazandıracak pratik
bir üründür.Kumanda üzerindeki renkleri dimleme ve
animasyonların hızını ayarlabileceğiniz zengin seçenekler
sunar.Tak-Çalıştır
Tuşlar;
Açma-kapama tuşu,
Dimleme/Animasyon hız tuşları,
Tek renkler tuşları ;Kırmızı,Yeşil,Mavi ve Beyaz,
Seçme renkler tuşları; 12adet alternatif renk,
Gökkuşağı animasyonu tuşu ;Tüm renklerin geçişi
Ana renkler animasyon tuşu ;Kırmızı ,Mavi ve Yeşilin geçişi,
Flaş Animasyon tuşu;Renkler arasında flaş geçişler yapılır
*Opsiyonel olarak Radyo Frekanslı Hazırlanır.

Elektriksel özellikler
Güç kaynağı

Dahili

Giriş voltajı

220~240VAC 50/60Hz

LED Çıkış voltajı

12Vdc-Sabit voltaj

LED Çıkış akımı

2A

Frekans

50-60Hz

Çalışma modu

Şebeke voltajı

www.ledgogroup.com
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