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850 triệu
Euro (2018)

70% 
xuất khẩu đến

65 quốc gia

300 
Nhân sự

7275 m2

Nhà máy
8718 m2

Kho hàng
1980 m2

Văn phòng

Trevos lighting là Nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn nhất Cộng hòa Czech và là một trong những 
Doanh nghiệp lớn nhất thế giới về Giải pháp chiếu sáng chuyên dụng cho công nghiệp đến từ thành 
phố  Turnov, phía Bắc Cộng hòa Czech. 

Thành lập từ những năm 1990 với một nhà máy nhỏ chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng dân 
dụng, cơ bản, sau 30 năm, Trevos Lighting vươn mình ra thế giới với hơn 200.000 dự án toàn cầu cùng 
sự hiện diện trên 65 Quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng năm, Trevos cung cấp cho thị trường hàng triệu 
sản phẩm chiếu sáng cao cấp, đạt doanh thu hàng tỷ Euro hàng năm.

Dây chuyền sản 
xuất hiện đại, được 
đầu tư bài bản

Lắp đặt hoàn thiện 
sản phẩm tự động, 
kiểm tra nghiêm ngặt.
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

OLYMPIC STADIUM LONDON

AIRPORT CZECH REPUBLIC

BURJ AL SALAM TOWER DUBAI

AIRPORT DÜSSELDORF GERMANY
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CƠ SỞ VĂN HÓA
VÀ GIÁO DỤC

CƠ SỞ HẠ TẦNG

HÀNH LANG
VÀ THANG BỘ

KHU VỰC THỂ THAO

CƠ SỞ Y TẾ

TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI

VĂN PHÒNG 
VÀ NHÀ Ở

NGÀNH THỰC PHẨM

KHO BÃI

CƠ SỞ HẠ TẦNG
NÔNG NGHIỆP

HẠ TẦNG
CÔNG NGHIỆP
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
• Sản xuất tại Cộng hòa Czech Châu Âu
• Bảo hành lên đến 05 năm.
• Tuổi thọ lên đến 100,000 giờ chuẩn L80B20
• Hiệu suất phát sáng cao lên đến 173lm/W
• Tiết kiệm lên đến 45% chi phí điện tiêu thụ
• Sản xuất tự động,áp dụng công nghệ tinh hoa và hiện đại nhất.
• Thiết kế hiện đại với màn hút chân không bằng Polymer , Tản nhiệt Alumium cao cấp.
• Giải pháp chiếu sáng chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt (IP66, IP69)
• Linh kiện cao cấp từ các nhà sản xuất uy tín (Philips, Osram, Tridonic, TCI).
• Phù hợp cho các môi trường nhiệt độ cực lạnh, cực nóng,  biên độ nhiệt từ -40 °C đến +75°C
• Kháng hoá chất ăn mòn và chống nổ chuẩn ATEX Zone 1/21,2/22.
• Chống va đập IK10/10 chứng nhận chịu lực (20 kJ = 5 kgs thả rơi từ 40 cm)
• Tích hợp các giải pháp chiếu sáng thông minh Turnable White (TW), Human Centric Lighting (HCL).

CHỨNG NHẬN
Toàn bộ thiết bị Trevos đều được kiểm định và chứng nhận bởi các phòng Lab bên thứ 3, thứ 4 
và  Tổ chức độc lập uy tín tại Châu Âu và Thế giới

 Chứng nhận hợp quy sản phẩm thỏa các tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu EU.

 Giấy phép chứng nhận chất lượng và an toàn Châu Âu.

 Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu CENELEC, chất lượng vĩnh viễn của CH. Czech

 Chứng chỉ Quốc tế được công nhận. Chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn IEC.

 Chứng nhận chất lượng của United Customs Union 
 (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan)

 Chứng nhận an toàn cao cấp dùng cho các môi trường dễ gây cháy nổ.

 Công bố hợp quy đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng dành cho ngành thực phẩm.

 Chứng nhận thử nghiệm DLG (CHLB Đức) về chống ăn mòn ammoniac 
 và làm sạch dành cho thiết bị chiếu sáng nông nghiệp.



CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

V TL I UC AO P
MATERIALST ESTING

AR ESIN
Ki mt ra b nv à mc a
v tl i u

PLASTICR ESIN
strength andh umidity
test of materials

CU NT HÉPV À TL I U KIML O I
d o, gt hích ng,c ng
STEELC OILS ANDM ETAL
MATERIALS
ductility, flexibility, hardness

THÀNHP H N I N
tr kháng, u vào, i ná pv àh

công s t

ELECTRIC COMPONENTS
transition resistance,e lectrici nput,
voltagea nd power factor

KI MT RA NGHIÊM NG T
QUALITYT ESTING

H PK IM CAOC P
g ng nx ,l màup hun, oq uang c
METAL
PRODUCTIONP LANT
reflectord imensions, colors prayingl ayer,o ptical
check

X NG L P
ki mt ra ch c g i nt r và
cách i n, ki mt ra i ná p,

uv ào và dòng i n
ASSEMBLY PLANT
functional testso ft ransition
andi nsulationr esistance,
testso fv oltage,e lectric
inputa nd current

ÉP PHUN
kích th c, tr gl ,c ng
INJECTION
MOULDINGP LANT
dimensions,w eight,
material strength

LEDC HIPS
MacAdam3 ,
quarterb in,
housing2 835

Driver cung c pb :

DRIVERS BY
TCI, Tridonic,O sram,
Helvar,L ayrton
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THÀNH PHẦN ĐIỆN
điện trở đầu vào, điên áp và công suất 
phát sáng cao, tiết kiệm điện năng

ELECTRIC COMPONENTS
transition resistance, electric input,
voltage and power factor

VẬT LIỆU CAO CẤP
HIGH QUALITY MATERIAL

CUỘN THÉP VÀ VẬT LIỆU KIM LOẠI
dẻo, khả năng thích ứng cao

STEEL COILS METAL MATERIALS

NHỰA ESIN
Tăng độ bền và kháng ẩm 
của thiết bị

Driver cung cấp bởi
các NSX uy tín Châu Âu

KIỂM TRA NGHIÊM NGẶT
QUALITY TESTING

ÉP PHUN
đúng kích thước, 
giảm trọng lượng và tăng độ cứng
INJECTION MOULDING PLANT
dimensions, weight, material strength

HỢP KIM CAO CẤP
giảm phản xạ, lớp sơn bền bỉ, dễ kiểm tra quang học

XƯỞNG LẮP
kiểm tra 100% các linh kiện,
điện áp và chức năng

ASEMBLY PLANT 
functional tests of trainsition 
and insulation resistance, test 
of voltage, electric input and 
curent

METAL 
PRODUCTION PLANT
reflector Dimensions, 
color praying layer,optical check

TOP QUALIFY 
LED CHIPS



www.trevos.eu

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP 
CHIẾU SÁNG TREVOS



CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP

DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG ĐẶC THÙ

CHIẾU SÁNG THEO CHUYỂN ĐỘNG

www.trevos.eu

Nhà máy kho bãi sử dụng các thiết bị chiếu sáng Trevos 
PRIMA, FUTURA phù hợp với trần cao, góc chiếu rộng, 
tiết kiệm điện năng.

LUYỆN KIM, HÓA CHẤT, 
THỰC PHẨM

SẢN XUẤT Ô TÔ,
CHẾ TẠO CƠ KHÍ

NHÀ MÁY
KHO HÀNG, BÃI XE

Ánh sáng tập trung, cường độ chiếu sáng cao, độ thật 
của ánh sáng lớn với chỉ số hoàn màu CRI>90 là lựa 
chọn tối ưu cho các nhà máy sản xuất ô tô, dây chuyền 
chế tạo thiết bị, máy móc.

Chức năng Chiếu sáng theo chuyển động là tính năng 
kiểm soát ánh sáng dựa trên việc phát hiện chuyển động 
trong khu vực quét được lập trình sẵn.
Nguyên lý hoạt động bằng cảm biến chuyển động hồng 
ngoại tích hợp với chấn lưu (có relay, không có triak). Bạn 
có thể điều khiển một phần đèn hoặc toàn bộ đèn, điều 
khiển tuần tự hay cả line chiếu sáng.

Ánh sáng sẽ tăng cường khi có người vào phòng. Khi không có 
chuyển động, cảm biến chuyển động hồng ngoại sẽ kích hoạt 
tắt đèn sau thời gian chờ, kết quả là cường độ sáng của đèn sẽ 
giảm bớt hoặc tắt hẳn, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và phân 
phối ánh sáng phù hợp.

Khả năng kháng hóa chất cao, chống chịu ăn mòn tốt, 
phù hợp với môi trường nhiều tạp chất, khả năng rửa 
nước với áp suất cao và nhiệt độ lên đến 80 độ C sẽ là 
một giải pháp phù hợp với đối tượng này.



CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

TUNABLE WHITE

HUMAN CENTRIC LIGHTING

www.trevos.eu

SMART LIGHTING
- Chiếu sáng thông minh được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, 
chăm sóc sức khỏe, văn phòng, trường học, khách sạn, nhà hàng.
- Một Module sáng phù hợp sẽ  giúp tăng nhịp sinh học (nhiệt độ cơ thể, 
huyết áp, sự tỉnh táo, sự chú ý, tăng cường tiêu hóa, hoạt động của hệ 
thống imune).
- Khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu tương quan (CCT) từ ấm sang trắng 
lạnh 2700-6500 K giúp phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau.
- DIMMABLE, Đổi màu RBG (DALI Control) giúp xây dựng các ngữ cảnh 
chiếu sáng thông minh trong smart home và các ứng dụng khác.

CÔNG NGHIỆP, 
CÔNG NGHỆ CAO

VĂN PHÒNG, TRƯỜNG HỌC

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, 
CƠ SỞ Y TẾ

BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, VĂN PHÒNG
- Trevos smartlighting mang lại ánh sáng tự nhiên nhất.
- Tăng cường sự tập trung, nâng cao hiệu suất.
- Ánh sáng ấm giúp kích thích quá trình hồi phục, nghỉ ngơi.
- Tăng cường sự năng động, hiếu học của trẻ

KHÁCH SẠN, RESORT, NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG
- Chuyển đổi màu sắc ánh sáng theo chủ đề, theo phong cảnh hoặc theo 
thời gian trong ngày.
- Ánh sáng càng thật, càng tự nhiên sẽ làm thức ăn đẹp mắt hơn, trang 
sức long lanh hơn, trang phục lộng lẫy hơn.
- Tạo sự trang nhã, không khí sang trọng và phù hợp.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT, CÔNG NGHIỆP
- Tạo các ngữ cảnh ánh sáng tự nhiên vào ban ngày/ban đêm.
- Tăng cường độ sáng và góc chiếu tập trung, giúp tránh sai sót, nâng 
cao chất lượng sản phẩm.
- Ánh sáng chân thật phù hợp cho dệt may, thời trang.
- Ánh sáng thông minh giúp tăng cường hiệu suất làm việc.



CHIẾU SÁNG NÔNG NGHIỆP
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ÁNH SÁNG ĐỎ

INNOVA ABS, FUTURA ABS, PRIMA LED ABS
- Chiếu sáng hiệu suất cao.
- LED module màu đỏ với spectrum 625 nm
- Đèn đỏ không làm bò, dê thức giấc, giảm stress mà vẫn 
đảm bảo đủ ánh sáng cho công nhân làm việc.
- Chứng minh đèn đỏ giúp bò cho sản lượng sửa tăng thêm 
6-10%
- 2 module 4000K LED
- Tích hợp đèn đỏ, trắng trên cùng một thiết bị, điều khiển 
dễ dàng.

CHỨNG NHẬN NÔNG NGHIỆP 
CỦA CHLB ĐỨC  DLG CERTIFICATE

INNOVA ABS
Phù hợp với trang trại chăn nuôi.
Khả năng chống lại ăn mòn do ammoniac trong không khí 
cũng như tạo ra môi trường phù hợp cho gia súc gia cầm.

ÁNH SÁNG XANH

INNOVA ABS, FUTURA ABS, PRIMA LED ABS
- Giúp giảm căng thẳng cho gà, tránh hại mắt và hạn chế 
việc vật nuôi tấn công nhau.
- LED module màu xanh với spectrum 450 nm
Môi trường giả định hoàn hảo cho gia cầm phát triển và 
chọn lọc giới tính tự nhiên.
- Đèn màu xanh chứng nhận giảm stress cho gia cầm, 
chúng sẽ cảm nhận như là trời đang tối đen.
- Chứng nhận sử dụng ánh sáng xanh làm tăng tỉ lệ háo ăn 
của gà, giảm việc thất thoát thức ăn.
- Giải pháp 2 trong 1 với module LED tiêu chuẩn 4000 K 



THÔNG SỐ
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

THÔNG THƯỜNG
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CỦA TREVOS

CÁCH LẮP ĐẶT Đấu dây trực tiếp Connector giữa các đèn KẾT NỐI NHANH CHÓNG, 
TIẾT KIỆM DÂY VÀ PHỤ KIỆN

YÊU CẦU KỸ THUẬT Chuyên viên kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật 
thông thường

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT,
DỄ DÀNG SỬ DỤNG

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ 25 – 55 €/h 17 – 30  €/h TIẾT KIỆM 8 – 25 €

THỜI GIAN LẮP ĐẶT 60 giờ 30 giờ NHANH HƠN GẤP 2 LẦN

CHI PHÍ VẬT TƯ 1500 – 3300 € 510 – 900 € TIẾT KIỆM 990 - 2400 €
66-72,8% CHI PHÍ

CHI PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 120 THIẾT BỊ

www.trevos.eu



50ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K B 10
L 90

PHIÊN BẢN

INNOVA

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng thích hợp cho các không gian có mái che trong nhà và 
ngoài trời công nghiệp, nhà kho, khu thể thao, nhà xưởng, nhà để xe, bến vận 
tải, công trình tiện ích và phòng thí nghiệm mà không có nguy cơ nổ khí, bụi 
và khói dễ cháy.

PHIÊN BẢN

FUTURA TẢN NHIỆT AL ĐỘC QUYỀN

DÒNG SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho nhà máy công nghiệp trong và ngoài trời (có 
mái che), kho hàng, sân thể thao, garage, bến tàu, sân bay hoặc các công 
trình dân dụng mà không có nguy cơ cháy nổ cao.
Thiết bị được bán chạy nhất trong các sản phẩm của Trevos.

PHIÊN BẢN

PRIMA LED TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

www.innova.lighting/en

ỨNG DỤNG

Thiết kế nguyên khối phù hợp cho cả trong nhà lẫn ngoài trời (Ngay cả khi không 
có mái che), công nghiệp, dân dụng, sân thể thao, bãi đổ xe, nhà xưởng ,  phòng 
thí nghiệm mà không gây nguy hiểm, cháy nổ. Với IP lên đến 69 thiết bị được cấp 
phép an toàn và phù hợp với các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm.- HACCP.

DALI

-25ºC

up to CCT

4000 K B 10
L 90

50ºC

up to DALI

05 HACCP

HACCP

-25ºC

up to

B 10
L 90CCT

4000 K
DALI

05 HACCP

45ºC

up to

 

 

10 Tùy chọn

2600 - 11000 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

11 Tùy chọn

2600 - 16000 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

11 Tùy chọn

1300 - 8000 lm

emergency back-up source M1h, M3h 

emergency back-up source M1h, M3h 

INNOVA INNOVA NB INNOVA WB INNOVA ABS RED

INNOVA ABS INNOVA NB ABS INNOVA WB ABS INNOVA ABS BLUE

FUTURA FUTURA NB FUTURA MAX FUTURA ES FUTURA HORTI/ABS

FUTURA VP FUTURA ABS FUTURA SNS FUTURA HE FUTURA ABS RED

PRIMA LED PRIMA LED ABS PRIMA LED SNS PRIMA LED ABS RED

PRIMA LED VP PRIMA LED MAX PRIMA LED EX



-40°C    +65°C

DÀNH CHO TRẦN CAO
-40°C    +60°C

PRIMA LED MAX

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho trong nhà lẫn ngoài trời (Có mái che) với 
nhiệt độ chênh lệch từ -40 °C đến +65 °C. Đèn này được dùng chủ yếu cho 
phòng sấy, trạm xăng dầu, bồn kín, dây chuyền luyện kim cũng như kho lạnh, 
tủ đông, dây chuyền làm mát mà không có nguy cơ cháy nổ, khí bay hơi và 
chất dễ cháy.

65ºC

up to

-40ºC

up to

B10

FUTURA MAX

L80

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho trong nhà lẫn ngoài trời (Có mái che) với 
nhiệt độ chênh lệch từ -40 °C đến +70 °C. Đèn này được dùng chủ yếu cho 
phòng sấy, trạm xăng dầu, bồn kín, dây chuyền luyện kim cũng như kho lạnh, 
tủ đông, dây chuyền làm mát mà không có nguy cơ cháy nổ, khí bay hơi và 
chất dễ cháy.

ALUMAX LED MAX

-40ºC

up to

B10
L80

70ºC

up to

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho trong nhà lẫn ngoài trời (Có mái che) với 
nhiệt độ chênh lệch từ -40 °C đến +75 °C. Đèn này được dùng chủ yếu cho 
phòng sấy, trạm xăng dầu, bồn kín, dây chuyền luyện kim cũng như kho lạnh, 
tủ đông, dây chuyền làm mát mà không có nguy cơ cháy nổ, khí bay hơi và 
chất dễ cháy.

-40ºC

up to

B10
L80

75ºC

up to

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho khu vực lớn với trần cao và nhiệt độ môi 
trường khắc nghiệt từ -40 °C đến +55 °C. Đèn này được dùng chủ yếu cho 
phòng sấy, trạm xăng dầu, bồn kín, dây chuyền luyện kim cũng như kho lạnh, 
tủ đông, dây chuyền làm mát mà không có nguy cơ cháy nổ, khí bay hơi và 
chất dễ cháy.

up to

-40ºC

up to

CANOPUS MAX
3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

3 tùy chọn

22000 - 30000 lm

2 tùy chọn

4000 & 5500 lm

6 tùy chọn

4000 - 11000 lm

3000 K 5000 K

4000 K

3000 K 5000 K

4000 K

6 tùy chọn

4000 - 11000 lm

3000 K 5000 K

4000 K

KHÁNG HÓA CHẤT
-40°C     +75°C

-40°C    +70°C

emergency back-up source M1hAt, M3hAt 
60ºC



-25ºC

B10
L80

TrEx KHU VỰC CHÁY NỔ 
ZONES 1, 21 AND 2, 22

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng vỏ kim loại với kính an toàn cường lực được tráng men 
phù hợp với môi trường có nguy cơ nổ khí, hơi và bụi cho các zone 1, 21 và 
2, 22. Đáp ứng Chỉ thị chất lượng của  Liên minh Châu Âu số 2014/34 / EU. 
TrEx có khả năng chống lại môi trường xâm thực hóa học, do đó phù hợp với 
các cơ sở công nghiệp như nhà máy hóa chất, nhà máy sản xuất dầu khí, nhà 
máy điện, cơ sở quân đội, vũ khí, nhà máy ô tô, phòng thí nghiệm và các cơ sở 
khác có nguy cơ cháy nổ cao.
Chứng nhận:AR19ATEX001, AR20ATEX023
Chứng nhận : AR19ATEX131U /  II 2GEx d IIC T4 Gb  
Thiết bị chiếu sáng đạt chứng nhận:
 II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb; II 2D Ex tb IIIC T 68°C IP66 Db  
 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

B50
L 80

55ºC

up to

-40ºC

up to CCT

4000 K

4000 K 6000 K

3 tùy chọn

3070 - 12300 lm

TUNNEL STAR FOR TUNNELS

ỨNG DỤNG

Đèn chiếu sáng thích hợp cho các đường hầm giao thông, hầm thủy lợi, cầu 
chui, bến bãi giao thông trong nhà và ngoài trời và nhà để xe mà không có 
nguy cơ nổ khí, bụi và hơi dễ cháy.

Bộ đèn có khả năng chống biến dạng, chống bụi và nước bắn trực tiếp giúp 
phù hợp cho các môi trường ẩm thấp, hoặc thường xuyên bị tác động của 
ngoại lực.

PRIMA LED Ex DÀNH CHO KHU VỰC 
DỄ CHÁY NỔ ZONES 2, 22

-25ºC

up to CCT

4000 K55ºC

up to

 

8 tùy chọn

3200 - 11000 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp với môi trường có nguy cơ nổ khí, bụi và khói 
dễ cháy. Các phụ kiện đèn đáp ứng các yêu cầu của Nghị định Chính phủ 
116/2016 Coll. Và Chỉ dẫn của Liên minh Châu Âu No.2014/34/EU.

Chứng nhận: ATEX AR19ATEX004rev1, CB Chứng nhận: M1h, M3h: ATEX 
AR19ATEX047  Đạt chứng nhận môi trường:
 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

35ºC

CCT

4000 K
DALI 3 tùy chọn

10000 - 20000 lm 4000 K

emergency back-up source M1h, M3h 

emergency back-up source M1h, M3h 
B 10
L 90



ỨNG DỤNG
Thiết bị chiếu sáng trong nhà và ngoài trời (có mái che) cho nhà máy, 
kho hàng, bãi xe, nhà xưởng, khu thể thao, bến bãi vận tải, công trình 
tiện ích, nông nghiệp và phòng thí nghiệm mà không có nguy cơ nổ khí, 
bụi và khói dễ cháy.

PERUN SLIM

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng CANOPUS phù hợp cho các khu vực lớn có trần cao, 
không gian công nghiệp có mái che ngoài trời và trong nhà, nhà kho, nhà 
xưởng, khu thể thao, bến bãi vận tải và các công trình tiện ích mà không 
có nguy cơ nổ khí, bụi và khói dễ cháy.
CANOPUS MINI phù hợp với mặt bằng sản xuất vừa và nhỏ, phòng thí 
nghiệm, trung tâm nghiên cứu, phòng trưng bày và hội trường.

CANOPUS

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho không gian có mái che trong nhà và 
ngoài trời công nghiệp, kho bãi, nhà để xe, nhà xưởng, khu thể thao, vận 
tải, công trình tiện ích, nông nghiệp và phòng thí nghiệm mà không có 
nguy cơ nổ khí, bụi và khói dễ cháy.

ALUMAX LED KHÁNG HÓA CHẤT CAO

DÀNH CHO NHÀ MÁY, 
NHÀ XƯỞNG CÓ TRẦN CAO

KHÁNG HÓA CHẤT CAO

35ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K

B 10
L 90

35ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K

B 10
L 90

DALI

DALI

B 50
L 90

35ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K
DALI

11 tùy chọn

1300 - 8000 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

18 tùy chọn

1300 - 11000 lm

3000 K 6500 K

4000 K

emergency back-up source M1h, M3h 

emergency back-up source M1h, M3h 

emergency back-up source M1h, M3h 

CANOPUS
3 tùy chọn

22000 - 30000 lm

CANOPUS MINI
4 tùy chọn

4400 - 8800 lm

ALUMAX LED ALUMAX LED MAX

PHIÊN BẢN

PERUN SLIM PERUN HORTI

PHIÊN BẢN

EVELUX
ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng công cộng thích hợp cho các tuyến đường, các khu 
vực có mật độ xe cộ cao, bãi xe, khu đô thị và khu vực ngoài trời. Bộ 
đèn có khả năng chống bụi, độ ẩm và nước phun ra. Đèn LED chiếu 
sáng đường 15 quang học.
Tích hợp điều khiển chiếu sáng tập trung dành cho thành phố.
Kích thước: S, M 16 tùy chọn

2630 - 15360 lm

ĐÈN ĐƯỜNG



ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng Linea có thể được sử dụng như một giải pháp toàn 
diện cho các tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, thư viện, cũng 
như chiếu sáng riêng cho nội thất căn hộ, hành lang, các công trình vệ 
sinh và công trình xã hội.

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng phù hợp cho văn phòng, hành lang, nội thất trường 
học, phòng trưng bày, bảo tàng, giảng đường, hội trường, phòng sạch, 
bệnh viện và nhà khách.

NAOS NAOS SQUARE

NAOS MPR NAOS SQUARE MPR

PHIÊN BẢN

NAOS VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ

DÀNH CHO NỘI THẤT

LINEA LINEA ROUND LINEA SQUARE

PHIÊN BẢN

LINEA www.linea.lighting/en

35ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K

B 10
L 90

DALI

10 tùy chọn

1200 - 8800 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

3 tùy chọn

1300 - 8000 lm

3000 K 5000 K

4000 K 6500 K

emergency back-up source M1h, M3h 

emergency back-up source M1h, M3h 

35ºC

up to

-25ºC

up to CCT

4000 K

B 10
L 90

DALI

ỨNG DỤNG

Đèn LED tròn trong nhà phù hợp cho trần thạch cao hoặc trần la phông. 
Thiết kế hiện đại, cao cấp thích hợp cho văn phòng, hội nghị, công ty, 
hội trường, cửa hàng, nhà hàng, hành lang và phòng sạch và nội thất. 
Dễ dàng lắp đặt âm trần.

3 Tùy chọn: 1100, 2200, 3300 lm

NỘI THẤTDL LUKA
CCT

4000 K

ỨNG DỤNG

Thiết bị chiếu sáng dùng trong nhà, giúp diệt khuẩn, công nghệ huỳnh 
quang. Thích hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm, cơ sở y tế, bệnh 
viện, trường học, nhà ga, nơi công cộng. Sử dụng để khử trùng trong 
không khí, chất lỏng, bề mặt bằng các bức xạ tia cực tím. UV-C phá hủy 
cả cấu trúc DNA và RNA của phân tử gây bệnh. Diệt 99.9% vi trùng, vi 
khuẩn.
Không được sử dụng khi có người đang trong khu vực chiếu sáng.

DIỆT KHUẨN, KHỬ TRÙNGUV - C



GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG CHUYÊN DỤNG SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU


