
Langkah pertama
Anda menuju
pencahayaan
terkoneksi
MasterConnect LEDspot GU10

Memperkenalkan lampu LED MasterConnect - lampu LED retrofit pintar yang

memberikan cara mudah dan efisien untuk upgrade ke pencahayaan terkoneksi.

Cukup atur dengan aplikasi yang intuitif, lampu LED MasterConnect dapat

diprogram untuk memaksimalkan penghematan energi, sekaligus menghadirkan

lampu nirkabel dan otomatis demi kemudahan dan kenyamanan Anda. Selain itu,

lampu ini sepenuhnya dapat diskalakan dan di-upgrade. Jika Anda ingin menikmati

manfaat lebih lanjut, misalnya remote control atau dasbor manajemen, cukup

gunakan lampu yang telah terpasang dan tambahkan gateway untuk mendapatkan

semua keuntungan sistem berbasis cloud. Tidak ada cara yang lebih baik untuk

membawa solusi pencahayaan ke level berikutnya.

Benefits
• Mudah dipasang dan diatur

• Peningkatan hemat energi dan kemudahan berkat kontrol pencahayaan lanjutan

• Dapat diskalakan dan di-upgrade ke solusi berbasis cloud

Features
• Retrofit sempurna voltase listrik lampu halogen GU10

• Masa pakai produk hingga 25.000 jam

• Mudah dalam pengaturan dan pengendalian – dengan aplikasi yang intuitif

• Interact ready

• Teknologi nirkabel yang andal dan aman
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Application
• Horeka (hotel, restoran, kafe)

• Ritel

• Kantor

Versions

MasterConnect LEDspot PAR16 GU10

Dimensional drawing
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Product D C

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
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Accent Diagrams

Accent Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10

930 36D

Beam Diagrams

Beam diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10

930 36D
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