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PIRANHA modules Κατάλληλα για:

(χρήσιμο σε γράμματα εξ’ ολοκλήρου από Plexiglas)

Κατάλληλα για:

(χρήσιμο σε γράμματα εξ’ ολοκλήρου από Plexiglas)

Κατάλληλα για:

Κατάλληλα για:

Ιδανικά για γράμματα κρυφού φωτισμού, μεσαίων και 
μεγάλων διαστάσεων

Εστιάζουν μακριά γιατί διαθέτουν LED τύπου PIRANHA, 
για φωτισμό γραμμάτων με μεγάλο σόκορο 

γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 5-6cm και 
ποδαράκια 4–5cm
κουτιαστά γράμματα με σόκορο 9-11cm

SMD 2x5 modules  

Ιδανικά για κουτιαστά γράμματα μεσαίων και μεγάλων 
διαστάσεων

Φωτίζουν από πολύ χαμηλά γιατί τα LED είναι SMD και 
διαθέτουν φακούς 150º

κουτιαστά γράμματα με σόκορο 7-12cm
γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 4–6cm και 
ποδαράκια 3-5cm

SMD 3x3 modules 

Ιδανικά για κουτιαστά γράμματα μικρών και μεσαίων 
διαστάσεων

Χωράνε σε στενά σημεία και φωτίζουν από πολύ χαμηλά 
γιατί τα LED είναι SMD και διαθέτουν φακούς 150º

κουτιαστά γράμματα με σόκορο 4-6cm
γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 3–4cm και 
ποδαράκια 2-3cm

SMD 2x3 (ψείρες) 
modules 

Ιδανικά για πολύ μικρά ή πολύ στενά γράμματα που 
πρέπει να φωτιστούν και δε χωράει κανένας άλλος τύπος 
LED

κουτιαστά γράμματα με σόκορο μικρότερο από 4cm
γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 1–2cm και 
ποδαράκια 1-2cm

TRIDONIC  modules  
τύπος             P511-

SR 

Ιδανικά για κουτιαστά γράμματα με σόκορο 6cm

Kατάλληλα για όλους τους τύπους γραμμάτων μικρών 
και μεσαίων διαστάσεων

TRIDONIC  modules  
τύπος                   

P515-2    

Ιδανικά για κουτιαστά γράμματα με σόκορο 6cm και με 
πολύ στενά σημεία 

Kατάλληλα για όλους τους τύπους γραμμάτων μικρών 
και μεσαίων διαστάσεων

RGB  modules  
Kατάλληλα για γράμματα κρυφού φωτισμού

Κατασκευασμένα με το σύστημα εναλλαγής χρωμάτων 
RGB
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Κατάλληλα για:

Κατάλληλα για:

Ταινία PCB
Κατάλληλα για:

Ταινία SMD

TRΟΝ  modules  
2x1W 

Διαθέτουν SMD LED μεγάλης ισχύος με φακούς 180º

Ιδανικά για φωτισμούς φαναριών ή μεγάλων 
επιφανειών

Φωτισμό γραμμάτων ή επιφανειών μεγάλων 
διαστάσεων
γράμματα με σόκορο μεγαλύτερο των 12cm

Ταινία FLEX 

Η πιο οικονομική λύση LED για γράμματα κρυφού 
φωτισμού

γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 3–5cm και 
ποδαράκια 3-4cm

κουτιαστά γράμματα με σόκορο 5-6cm

διαθέτει 38 LED/m & κόβεται ανά 1cm

Ιδανική για γράμματα κρυφού φωτισμού γιατί τα LED 
διαθέτουν φακό 120º σε απόσταση 2cm από τον πάτο 
του γράμματος 

γράμματα κρυφού φωτισμού με σόκορο 3–5cm και 
ποδαράκια 3-4cm
κουτιαστά γράμματα με σόκορο 5-6cm
διαθέτει 78 LED/m & κόβεται ανά 4cm

Kατάλληλη για φωτισμό επιφανειών όπου απαιτείται 
χαμηλού προφίλ (2mm) φωτεινή πηγή

διαθέτει 60 LED/m

κόβεται ανά 5cm

Ταινία SMD             
                     
Aδιάβροχη 

Kατάλληλη για φωτισμό επιφανειών όπου απαιτείται 
χαμηλού προφίλ (2mm) φωτεινή πηγή

διαθέτει 60 LED/m

κόβεται ανά 5cm

Ταινία SMD RGB   

Kατάλληλη για φωτισμό επιφανειών όπου απαιτείται 
χαμηλού προφίλ (2mm) φωτεινή πηγή

Kατασκευασμένη με το σύστημα εναλλαγής 
χρωμάτων RGB

διαθέτει 30 SMD RGB LED/m

κόβεται ανά 10cm


	LED 

