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Sergileyeceğiniz ürünler zamanla değişiyorsa, UNI size değişebilen bir ışık kaynağı sunuyor.
 
LAMP 83’ün yenilikçi yaklaşımının ürünü olan UNI ailesi,  yüksek ışık kontrolü ve özel filtre 
seçeneklerine sahip LED ünitesi sayesinde, minimal boyutlardaki spot ve ankastre gövdesinden 
çok farklı ışık efektlerini yaratabiliyor. 17W gücündeki LED ünitesinde, LED ışık kaynağı, optik 
lens ve soğutucu birbirine entegre edilmiş vaziyette. Böylece ürünlerin ışık verimi artarken; ışık 
üstünde mükemmel bir kontrol de yakalanıyor ve özel aksesuar ile istenmeyen kamaşma etkisini 
neredeyse sıfıra indirilebiliyor.
 
Ailenin en önemli özelliği, 10 farklı özel filtre ile ışık renginin, ışık açısının, ışık efektinin,  kullanıcı 
tarafından isteğe bağlı olarak kolayca değiştirilebilmesi. Üstelik mıknatıslı montaj detayı ile bu 
filtreleri takmak ve gerektiğinde değiştirmek son derece basit. Bu filtreler sayesinde, tek bir spot 
ile sergilenen ürüne göre bambaşka bir aydınlatma efekti yaratılabiliyor.
 
Ürün ve objelerin, sunum, vitrin veya rafların vurgulanarak aydınlatılması ve bu sayede ilginin 
istenen yöne çekilmesi için ideal bir çözüm sunan UNI, dikey eksende 180°, yatay eksende 
330° yönlendirilebiliyor. Sadece 80 mm. olan ankastre gövdesiyle, alçak tavan uygulamalarında  
rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullanım Alanları:
UNI ürün ailesi; farklı ışık efektleri içeren filtreleri ile özellikle vurgu aydınlatmasına ihtiyaç 
duyulan sanat galerileri, müzeler veya seçkin mağazalar gibi yerlerde kişiselleştirilebilen bir 
aydınlatma çözümü sunuyor. Ayrıca asma tavan veya elektro ray uygulamasına yer verilen 
evlerdeki tablo, heykel vb. dekoratif objelerin aydınlatmasında da kullanılabilir.
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If the objects that you exhibit are changing time to time, UNI offers an adaptable light 
source.

Another example of LAMP 83’s innovative approach: UNI family. UNI products, which have 
perfect control over the light and offer special filters, can create very different light effects 
by its spotlights and recessed bodies made out of minimal body dimensions. Optical lens, 
heat sink and LED light source are integrated to each other within the scope of 17W LED 
engine. Therefore, while light efficiency of the product increases and perfect control over 
the light is ensured, glare effect is reduced almost to level zero as well thanks to special 
accessories.
 
The most exclusive aspect of the product family is 10 different & special filters which enable 
users to change CCT light color, beam angle and even light effects. Morever, it is very easy 
to put on or replace these filters due to their magnetic mounting detail. Thanks to these 
filters it is possible to create a completely different illumination effect over & according to 
the objects that are displayed, while using the very same spotlight.
 
UNI, that creates focused lighting over the products, objects, showcases, shelves to provide 
ideal solution to grab the attention, could be tilted 180° over vertical axis and rotated 330° 
over horizontal axis. Thanks to its height as low as 80 mm. receseed versions are suitable 
to use in lower suspended ceilings. 
 
Application Areas:
Thanks to its exclusive filters providing different light effects, UNI product family offers 
a perfect and customized lighting solutions especially for art galleries, museums, elegant 
retail stores etc. where accent lighting is especially needed. Beside this, it can be used 
to illuminate the decorative objects such as statues, painting tables in homes where 
suspended ceiling is applied or spotlights are preferred.
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UNI
ÜRÜN AİLESİ / PRODUCT FAMILY
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UNI SPOT / SPOTLIGHT

UNI ANKASTRE / RECESSED

• Spot ve hareketli ankastre gövde seçenekleri
• Entegre LED ışık kaynağı, optik lens ve soğutucu
• 10 farklı mıknatıslı filtre ile ışık rengi, açısı ve efektinin değiştirilebilmesi
• Optik lens ile mükemmel ışık kontrolü
• 17W A+ sınıfı enerji verimli, 50.000 saat ömürlü LED
• 1.450 lümen arası (LED) ışık akısı
• 9° – 25° – 36° – 60° ışık açısı
• 3000K – 4000K – 5000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
• DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

• Spot and adjustable recessed body options.
• Integrated LED engine with light source, optical lens and heat sink.
• Option to change light color & effect thanks to 10 different magnetic filters
• Perfect control over the light with optical lens
• Class A+ energy efficient 17W LED power 50.000 hours life time
• LED lumen output 1.450 lm
• 9° – 25° – 36° – 60° beam angles
• 3000K-4000K-5000K (CCT) light color temperature
• DALI dim option, suitable for Automation (optional)
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UNI  SPOT / SPOTLIGHT

W • lm

17 W • 1450 lm

Standard

L SP1012031

DALI Dimm

L SP1012041

330˚

180˚

9˚
25˚
36˚
60˚

   3000K - 4000K  •  1200 - 1250 gr 850˚IP 20

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.

UNI  ANKASTRE / RECESSED

   3000K - 4000K  •  1350 - 1400 gr

360˚

180˚

157x170

360˚

180˚

157 x 330

   3000K - 4000K  •  2500 - 2600 gr 850˚IP 20

W • lm

2x(17 W •1 450 lm)

Standard

L AN4615231

DALI Dimm

L AN4615241

850˚IP 20

9˚
25˚
36˚
60˚

80

179x338

179x179

80

W • lm

17 W • 1450 lm

Standard

L AN4615031

DALI Dimm

L AN4615041

9˚
25˚
36˚
60˚

Ø 
109

230

21
4
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UNI  AKSESUARLAR / ACCESSORIES

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.

10º-36º

Linear ışık açılı filtre / Linear snap

25º 36º 60º

Dairesel ışık açılı filtre / Beam spreader snap

40º

Petek filtre / Louver snap

3000 K              2700 K        2400 K        2200 K
4000 K             3500 K        3000 K        2700 K
5000 K              4250 K        3550 K        3125 K

Lamba rengi
Lamp temperature CTO 1/4 CTO 1/2 CTO 3/4

Filtre etkisi / Filter effect

Renk sıcaklığı değiştirici filtre / CCT snap

CTO
1/4

CTO
1/2

CTO
3/410º-60º




