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Dolgun hacim ve kuvvetli ışığın birleşimi: MEGA
 
Gövde boyutu sayesinde, yüksek tavan uygulamalarında mekan ile uyumlu bir profil çizen 
MEGA, spotun yanı sıra ayrıca sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile de hizmet veriyor.
 
Tüm ürünlerde, 30 veya 40W gücündeki yüksek verimli LED çipler kullanılıyor. MEGA spot, 
dikey eksende 180°, yatay eksende 330° yönlendirilebiliyor. Kit kutusu ile ürünün gövdesini 
birbirine bağlayan şık kol detayı MEGA ailesine değer katıyor.
 
Sıva üstü ürün yüksek performansı ile dikkat çekerken, sarkıt ürün, tavandan 200 cm aşağıya 
kadar sarkıtılabiliyor.
 
Kullanım Alanları:
MEGA ürün ailesi; genel aydınlatmanın yanı sıra vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan 
özellikle mağazalar, marketler gibi yerlerde komple bir aydınlatma çözümü sunmanın yanı sıra, 
genel aydınlatma istenen koridorlar gibi mekanlarda da kullanılabiliyor.
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MEGA

Combination of well-rounded volume and powerful light: MEGA
 
Due to its body dimensions, MEGA family reflects a profile especially suitable for high 
ceiling applications. Beside spotlight, surface mounted and pendant versions are also 
available.
 
It is possible to choose 30 or 40W highly efficient LED chips for the entire family. The 
spotlight could be tilted 180° over vertical axis and rotated 330° over horizontal axis. 
Elegant arm detail that connects kit box to the body of product adding value to MEGA 
family.
 
While surface mounted version attracts the attention with its high performance, pendant 
version could be suspended downwards up to 200 cm from the ceiling.
 
Application Areas:
MEGA product family offers a complete lighting solutions in places like shops and 
markets where accent lighting is especially needed in addition to general lighting 
purposes of such places like corridors.



255

MEGA
BOYNER - TEKİRDAĞ



MEGA
BOYNER - TEKİRDAĞ
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MEGA
ÜRÜN AİLESİ / PRODUCT FAMILY

258



259

MEGA SPOT / SPOTLIGHT

MEGA  SARKIT / PENDANT

• Spot, sıva üstü ve sarkıt gövde seçenekleri
• 30 – 40W A+ sınıfı enerji verimli, L 80 50.000 saat ömürlü LED
• 4.350 – 5.220 lümen arası (LED) ışık akısı
• 9° – 33° açıda özel tasarım anodize metal reflektör
• 3000K – 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı SDCM 3
• DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

• Spot, recessed and pendant body options
• Class A+ energy efficient & L 80 50.000 hours life time 30 – 40W LED power
• LED lumen output between 4.350 – 5.220 lm
• Special designed anodized metal reflectors with 9° – 33°  beam angles
• 3000K - 4000K (CCT) light color temperature SDCM 3
• DALI dim option, suitable for automation (optional)

MEGA  SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED
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MEGA  SPOT / SPOTLIGHT

W • lm

30 W • 4350 lm
40 W • 5220 lm

Standard

L SP1903031
L SP1903032

DALI Dimm

L SP1903041
L SP1903042

330˚

180˚

9˚
33˚

   3000K - 4000K  •  2750 - 2800 gr 850˚IP 20

MEGA  SIVA ÜSTÜ / SURFACE MOUNTED

   3000K - 4000K  •  2750 - 2800 gr 850˚IP 20

9˚
33˚
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W • lm

30 W • 4350 lm
40 W • 5220 lm

Standard

L SU1101031
L SU1101032

DALI Dimm

L SU1101041
L SU1101042

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.
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MEGA  SARKIT / PENDANT

   3000K - 4000K  •  2600 - 2650 gr 850˚IP 20

9˚
33˚

Ø 
150

17
0

30
00

W • lm

30 W • 4350 lm
40 W • 5220 lm

Standard

L SK1308031
L SK1308032

DALI Dimm

L SK1308041
L SK1308042

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.




