TRON komponenty pro LED osvětlovací techniku
LED ŘEŠENÍ TYPICKÝCH DRUHŮ SVÍTIDEL
Nejsme jen pouhými prodejci
Disponujeme komplexním a hlubokým know-how z oblasti použití LED diod ve světelné technice
Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem světelných řešení, výrobou světelné výzbroje a realizací projektů
Liniová svítidla
Pro konstrukci liniových svítidel primárně nabízíme širokou škálu napěťově a
proudově napájených LED pásků s LED diodami 3528 nebo 5060, případně s LED
diodami CREE řady ML-B a ML-E a široký sortiment hliníkových profilů
a lineárních optických členů. Zákaznická řešení jsou realizována pomocí LED
3528, 5060, LED SAMSUNG a LED diod CREE řady ML-E a XH-G osazených na
jednostranných nebo oboustranných plošných spojích na bázi materiálu FR4.
Downlighty
Downlighty konstruujeme na bázi POWER LED CREE. Ideálním řešením je použití
POWER multičipů CREE řady CXA, což je kompaktní celek (COB), ke kterému stačí
připojit napájecí vodiče a nalepit jej na chladič. Napájení a řízení světelné
výzbroje downlightů je proudové. Disponujeme rovněž širokou nabídkou
optimalizovaných plochých korpusů typu UFO. Navrhneme a vyrobíme kompletní
světelnou výzbroj pro Váš korpus.
Plošná svítidla
Pro kancelářská svítidla jsme připravili několik standardních LED osvětlovacích
řešení s optimalizovanými parametry cena / výkon odpovídajících klasickým
zářivkám. Pro konkrétní projekty navrhujeme a vyrábíme celou řadu
zákaznických řešení - jednostranné plošné spoje na bázi materiálu FR4, dle
zákaznické specifikace. Použité LED diody jsou 3528, 5060, SAMSUNG nebo CREE
ML-E a XH-G. Napájení a řízení může být napěťové nebo proudové.
Bodová svítidla a reflektory
Bodová svítidla navrhujeme s POWER LED CREE řady XT-E a pro vyšší výkony
s POWER LED CREE řady XM-L umístěnými na hliníkových plošných spojích. Pro
tato svítidla je velmi důležité použití kvalitních optických členů s úzkou
vyzařovací charakteristikou (TIR optiky CARCLO, LEDIL). Další alternativou je
použití multičipových POWER LED CREE řady CXA. Napájení je proudové.
Navrhneme a vyrobíme světelnou výzbroj pro Vámi dodaný korpus.
Svítidla pro průmyslové a pouliční osvětlení
Disponujeme širokou nabídkou korpusů pro průmyslové a veřejné osvětlení.
Světelnými zdroji jsou POWER LED CREE řady XT-E a XM-L se speciálními
optickými členy (LEDIL). Plošné spoje jsou hliníkové. Napájení je proudové se
zdroji MEAN WELL pro náročná prostředí (řada HLG, záruka výrobce 5let),
případně s možností regulace (PWM, 0-10V, DALI).
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NÁVRHOVÝ SYSTÉM PRO VÝPOČET PROVOZNÍCH PARAMETRŮ LED CREE

Tento návrhový systém umožňuje na základě typu LED CREE a použitého BINu (zejména svítivostního) stanovit reálné provozní parametry LED za
daných provozních podmínek (zejména proud LED a provozní teplota). Pomocí údaje o světelné účinnosti je možno snadno volit kompromis mezi
požadavkem na co nejvyšší účinnost a požadavkem na co nejnižší cenu. Dostupné BINy pro danou barevnou teplotu naleznete v příslušném
katalogovém listu k LED viz webová stránka výrobce : www.cree.com.
On-line verzi pro všeobecné použití naleznete na stránkách výrobce LED CREE : www.cree.com/products/xlamp.asp, volba je umístěna úplně dole
na webové stránce : „Product Characterization Tool„
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