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PRODUCT SPECIFICATION

• Available in 40, 21  mm width
• Aluminum extruded housing with edge and 
Powder coating
• Very low height for installing in false ceiling 
with void limits
• Anti UV PC diffuser
• Tridonic  LED SMD Strips with L90F50 28000h 
lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  ورونا 

•  تولید در عرض های 21 و 40 میلی متر
ــا طراحــی لبــه دار و پوشــش  ــه ی آلومینیومــی اکســترودی ب •   بدن

رنــگ پــودری الکتــرو اســتاتیک  
•  قابلیت تولید در طرح های متناسب و نامحدود

•  ارتفــاع بســیار کــم جهــت اســتفاده در ســقف هــای کاذب بــا 
ارتفــاع محدودیــت 

UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •
•  نــوار LED SMD ترایدونیــک اتریــش بــا بــازده بــالا و طــول عمــر 

28000h L90f50
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

و  بــازده ٪95  بــا  اتریــش  ترایدونیــک  الکترونیکــی  •  درایــور 
از 0.97 بالاتــر  تــوان  ضریــب 

•  قابلیت نصب تا 17 متر تنها با یک درایور تغذیه

چـراغ لایـن ورونـا نورانـه مناسـب بـرای سـقف های بـا فضای کم بوده که بوسـیله ی گیـره نصب میگـردد. همچنین طراحی لبـه دار این چراغ مانـع از نمایان 
شـدن اشـکالات برش سـقفی شـده و خط نـوری یکنواختی در فضا ایجـاد می کند.

INSTALLATION

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NVE 40 Pci (H1) 14.2-22.6w/m 93-81 lm/m 1323-1830 lm/m 1000 mm

NVE 21 Pci 10 w/m 88 lm/m 881 lm/m 1000 mm
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