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We light what we love. We love what we do.
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Ahim

Ahim.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Ahim.90 90W LED 3000K / 10350 lm

Ahim.110 110W LED 3000K / 12650 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Galvanized Steel Pipe.
• Aluminum led luminaire.
• Skylight heat-resistant glass.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvanizli Çelik boru.
• Alüminyum led armatür.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Ariq

Ariq.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Ariq.90 90W LED 3000K / 10350 lm

Ariq.110 110W LED 3000K / 12650 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Ariq-1

Ariq1.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Ariq1.90 90W LED 3000K / 10350 lm

Ariq1.110 110W LED 3000K / 12650 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Ariq-2

Ariq2.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Ariq2.90 90W LED 3000K / 10350 lm

Ariq2.110 110W LED 3000K / 12650 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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Huq1.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Huq1.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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Huq2.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Huq2.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Alt kaide ve ara parçalar 15 yıl paslanmama garantilidir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY60023

NY60023.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY60023.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Galvanized steel pipe.
• Cast aluminum arms. 
• Tempered glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvanizli çelık boru
• Alüminyum döküm kollar.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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NY60191

NY60191.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY60191.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• Aluminum profile body and armature.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve alüminyum led armatür.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

Roll

Roll.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Roll.80 80W LED 3000K /  9200 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• Aluminum profile body and armature.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve alüminyum led armatür.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

Roll-1

Roll-1.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Roll-1.80 80W LED 3000K /  9200 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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Tripol

Tripol.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Tripol.80 80W LED 3000K /  9200 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Galvanized steel pipe.
• Policarbonate skyligh.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı polikarbon.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

www.konit.net
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Tripol 3

Tripol 3.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Tripol 3.80 80W LED 3000K /  9200 lm

Tripol 3B.50 10W LED 3000K /  1150 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Galvanized steel pipe.
• Policarbonate skyligh.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı polikarbon.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

www.konit.net
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Ufo L

Ufo L.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Ufo L.80 80W LED 3000K /  9200 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Galvanized steel pipe.
• Policarbonate skyligh.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı polikarbon.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

21
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Ufo-U

Ufo-U 3.50 50W LED 3000K /  5750 lm

Ufo-U 3.80 80W LED 3000K /  9200 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Galvanized steel pipe.
• Policarbonate skyligh.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı polikarbon.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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• Aluminum profile body and armature.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve alüminyum led armatür.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

Ozzy Bollard

Ozzy Pole

ozzy.45 50W LED 3000K /  5175 lm

Roll.70 70W LED 3000K /  8050 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

25
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• Aluminum profile body and armature.
• IP67 Led module.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• IP67 Led modül.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY80151

NY80151.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY80151.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Qont

Qont.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Qont.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

40
0 

m
m

200 mm 720 mm

34
00

 m
m

30
00

 m
m

www.konit.net

000027



• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Tube part: RGB Opal skylight
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Tüp kısmı: RGB Opal ışıklık 
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

UFO

UFO.60 60W LED 3000K / 7260 lm

UFO.60 60W LED 4000K / 7680 lm

UFO.60 60W LED 6000K / 7680 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

28
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• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Tube part: RGB Opal skylight
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Tüp kısmı: RGB Opal ışıklık 
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY51550

NY51550.40 40W LED 3000K / 6040 lm

NY51150.52 52W LED 3000K / 8060 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

System 
Efficiency

163lm/W

High
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• Aluminum profile body and armature.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY80180

Haq.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Haq.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• Aluminum profile body and armature.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY50300

NY50300.50 3x50W LED 3000K / 5750 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• IP67 Led module.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• IP67 Led modül.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY53601

NY53601.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY53601.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• Ip67 Led module.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• IP67 Led modül.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY50602

NY50602.50 50W LED 3000K /   5750 lm

NY50602.50 100W LED 3000K / 11500 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• Aluminum profile body and armature.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

Squt

Squt.60 2x60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• LOGO ve yan kısımlarda   led bar 
uygulaması vardır.
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• The leaf part is produced by RIM fibrobeton technology.
• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Yaprak kısmı RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Leaf-1

Leaf-1.45 45W LED 3000K / 5175 lm

Leaf-1.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

www.konit.net
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• The leaf part is produced by RIM fibrobeton technology.
• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Yaprak kısmı RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Leaf-2

Leaf-2.45 45W LED 3000K / 5175 lm

Leaf-2.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• The leaf part is produced by RIM fibrobeton technology.
• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Yaprak kısmı RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY70012

NY70010.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY70010.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• The leaf part is produced by RIM fibrobeton technology.
• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Yaprak kısmı RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY70016

NY70016.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY70016.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Alternatif tasarımlar yapılabilir.
• Alternative designs can be made.
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• Aluminum profile body and armature.
• SMD led channel.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• SMD led kanallı.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY80172

NY80172.50 2x50W LED 3000K / 5750 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Lower pedestal and spacers are guaranteed for 15 years of rust.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• SMD led kanallı.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY80170

NY80170.60 2x50W LED 3000K / 5750 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• Tempered glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Isıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY51019

NY51019.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY51019.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• Tempered glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Isıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY51010

NY51010.50 60W LED 3000K /   5750 lm

NY51010.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY53400

NY53400.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY53400.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY53420

NY53420.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY53420.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Aluminum profile body and armature.
• Tempered glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Isıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY53750

NY53750.20 20W LED 3000K / 2300 lm

NY53750.50 50W LED 3000K / 5750 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

20cm

20cm
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• Aluminum profile body and armature.
• Opal pleksiglass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Opal pleksiglass.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY53800

NY53800.20 20W LED 3000K / 2300 lm

NY53800.50 50W LED 3000K / 5750 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

20cm

20cm
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• Aluminum profile body and armature.
• Tempered glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Alüminyum profil gövde ve armatür.
• Isıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatala                                         

paslanmaz çeliktir.

NY50650

NY50650.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY50650.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY70751

NY70751.60 60W LED 3000K /   5750 lm

NY70751.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY70015

6
 -

 9
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er

NY70015.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY70015.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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Wan

Wan.60 60W LED 3000K / 6900 lm

Wan.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

240 cm

• Galvanized steel pipe.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Galvaniz kaplamalı çelik boru.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel com-

ponents.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY71550

NY71550.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY71550.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel components.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY71551

NY71551.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY71551.60 60W LED 3000K / 6900 lm

NY71551.90 90W LED 3000K / 10350 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel com-

ponents.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY50200

NY50200.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY50200.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

50
0-

60
0 

cm

120cm

www.konit.net

000054



55

• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel com-

ponents.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY50250

NY50250.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY50250.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel com-

ponents.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY70014

NY70014.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY70014.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Corrosion-resistant galvanized steel pipe.
• Led aluminum heat sink
• Tempered glass.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel com-

ponents.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Isıya dayanıklı temperli cam.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY50075

NY50075.45 45W LED 3000K / 5175 lm

NY50075.60 60W LED 3000K / 6900 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN
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RIM-L

www.konit.net

000058



59

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

RIM-L/S1 6W LED 2700K / 690 lm

RIM-L/S2 6W LED 3000K / 720 lm

RIM-L/S3 6W LED 4000K / 780 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN

RIM-L/M1 6W LED 2700K / 690 lm

RIM-L/M2 6W LED 3000K / 720 lm

RIM-L/M3 6W LED 4000K / 780 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN
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• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.
• Lifetime corrosion-free.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
• Ömür boyu paslanmama garantisi.

RIM-A/S1 6W LED 2700K / 690 lm

RIM-A/S2 6W LED 3000K / 720 lm

RIM-A/S3 6W LED 4000K / 780 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN

RIM-A/M1 10W LED 2700K / 1150 lm

RIM-A/M2 10W LED 3000K / 1200 lm

RIM-A/M3 10W LED 4000K / 1300 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN
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Round-RIM 10W LED 2700K / 1150 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN

Tripol3-B 10W LED 2700K / 1150 lm

CODE LAMP KELVIN / LUMEN

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Policarbonate skylight.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Policarbonate skylight.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı opal polikarbon.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı opal polikarbon.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Tripol3-B
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Cuba
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel components.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Cuba

Cuba-A.10 10W LED 3000K / 1150 lm

Cuba-B.20 20W LED 3000K / 2300 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

Cuba-A
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Vechi
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• Direct Power lighting system with LED light source.
• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel components.

• Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

Vechi

Vechi-A.3 3W LED 3000K / 360 lm

Vechi-B.3 3W LED 3000K / 360 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

Vechi-A
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NY53751.3 10W LED 3000K / 1150 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

NY53752.3 10W LED 3000K / 1150 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel components.

• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY53753

NY53753.3 5W LED 3000K / 575 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• RIM is manufactured with fibrobetone technology.
• Skylight heat-resistant glass.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• RIM fibrobeton teknolojisiyle üretilmektedir.
• Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
• Alüminyum led soğutma gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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NY53751.3 10W LED 3000K / 1150 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

NY53750.3 10W LED 3000K / 1150 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel 

components.

• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel 

components.

• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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• Body of aluminum fittings.
• Waterproof and durable silicone gaskets.
• Electrostatic polyester powder coating.
• All external screws and bolts are made of stainless steel components.

• Alüminyum armatür gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

NY53756

NY53753.3 5W LED 3000K / 575 lm

CODE     LAMP       KELVIN / LUMEN

• Skylight part PMMA.
• Aluminum profile body.
• Aluminum led cooling body.
• Long lasting silicone gaskets are used.
• All external screws and bolts are made of stainless steel.

• Işıklık kısmı PMMA.
• Alüminyum profil gövdesi.
• Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
• Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.
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LINE 17.05

LINE 17.06

Line 17.05 yere gömme zemin 
aydınlatmalarda zemin mesafesi az olan 
projelerde kullanım için minimalize bir şekilde 
tasarlanmıştır.

Zemin gömmelerde geometrik şekiller, U,T, L, 
+ ve açılı uylulamalarda kullanılabilir.
12V ve 24V seçeneği ile dış aydınlatma ve 
iç mekan zemin uygulamarında IP68 koruma 
sınıfı sayesinde rahatlıkla kullanılabilir.
Basınçlı suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Line 17.06 özellikle dış mekan peyzaj ve 
meydanlarda yere gömme zemin aydınlatma 
projelerde kullanım için tasarlanmıştır.

Zemin gömmelerde geometrik şekiller, U,T, L, 
+ ve açılı uylulamalarda kullanılabilir.
12V ve 24V seçeneği ile dış aydınlatma ve 
iç mekan zemin uygulamarında IP68 koruma 
sınıfı sayesinde rahatlıkla kullanılabilir.
Basınçlı suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
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LINE NY17.06

LINE NY17.08

LINE NY17.05

LED W 14W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 1690 / 1790 / 1790 LM

MALZEME Alüminyum Profil

IŞIKLIK Podlimer + Akrilik 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Paslanmaz veya galvanizli çelik montaj kasası vardır.
* Üretim standardı 1 metredir.

* IP bağlantı elemanları

LED W 28W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 3380 / 3580 / 3580 LM

MALZEME Alüminyum Profil

IŞIKLIK Polimer + Akrilik 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 24V

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Paslanmaz veya galvanizli çelik montaj kasası vardır.
* Üretim standardı 1 metredir.

* IP bağlantı elemanları

LED W 14W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 1580 / 1680 / 1680 LM

MALZEME Alüminyum Profil

IŞIKLIK Polimer + Akrilik 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.
* Üretim standardı 1 metredir.

1.
5

40mm

20mm

20
m

m

23mm

* IP bağlantı elemanları
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WALLWASHER 91650

WALLWASHER 91651

HOMOJEN LED 91600

NY91650 Wallwasher yere gömme zemin IP68 
yüksek koruma yer spotu.
Mevcut standartlarda kullanılan temperli cam 
yerine %100 dolgulu dış koşullara dayanıklı 
akrilik malzemeyle takviye yapılmış olup dış 
koşullara (suya, neme ve darbelere) karşı daha 
dayanıklıdır.

Bu üründe orta, geniş ve dar açılı lensler 
kullanılmaktadır.
3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı 
seçenekleri ve RGB seçeneği mevcuttur.
Dış çerçeve 316 kalite paslanmaz malzemeden 
imal edilmiştir.

NY91651 Wallwasher yere gömme zemin 
özelliği kenarsız olmasıdır. Dış çerçeve yoktur.

IP68 yüksek koruma yer spotu.
Mevcut standartlarda kullanılan temperli cam 
yerine %100 dolgulu dış koşullara dayanıklı 
akrilik malzemeyle takviye yapılmış olup dış 
koşullara (suya, neme ve darbelere) karşı daha 
dayanıklıdır.

Bu üründe orta, geniş ve dar açılı lensler 
kullanılmaktadır.
3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı 
seçenekleri ve RGB seçeneği mevcuttur.
imal edilmiştir.

NY91600 Wallwasher yere gömme zemin IP68 
yüksek koruma yer spotu.
Mevcut standartlarda kullanılan temperli cam 
yerine %100 dolgulu dış koşullara dayanıklı 
akrilik malzemeyle takviye yapılmış olup dış 
koşullara (suya, neme ve darbelere) karşı daha 
dayanıklıdır.
Işık dalga boyu ortalama 5-6 metredir.

Bu üründe standart homojen ışık çıkışı vardır.
3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı 
seçenekleri ve RGB seçeneği mevcuttur.
Dış çerçeve 316 kalite paslanmaz malzemeden 
imal edilmiştir.
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LED W 6W / 12W /18W

ÖLÇÜLER (L) 205mm / 360mm / 520mm 

LED LUMEN 918 / 1836 / 2754 LM

LED RENGİ 3000/4000/6000/RGB

MALZEME ALÜMİNYUM-PASLANMAZ

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V / SABİT AKIM

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.
* Led adedine göre sürücü kullanılmalıdır.

LED W 6W / 12W /18W

ÖLÇÜLER (L) 180mm / 335mm / 490mm 

LED LUMEN 918 / 1836 / 2754 LM

LED RENGİ 3000/4000/6000/RGB

MALZEME ALÜMİNYUM-PASLANMAZ

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 24V

NY91651 WALLWASHER

NY91650 WALLWASHER

* DKP dış montaj kasası mevcuttur.
* Projelere uygun ölçülerde üretim yapılır.
* İstenilen Led renklerde üretim yapılabilir.

NY91600 HOMOJEN 
LED W 15W / 28 / 1 meter 

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 676 / 754 /819 LM

MALZEME ALÜMİNYUM-PASLANMAZ

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V

* İstenilen Led renklerde üretim yapılabilir.
* DKP dış montaj kasası mevcuttur.
* Projelere uygun ölçülerde üretim yapılır.

*Projelere uygun ölçülerde ve
 led renklerinde üretilebilir.

* IP bağlantı elemanları
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HOMOJEN ZEMİN LED

Homojen aydınlatma sağlayarak 
yürüyüş yollarında ve meydanlarda 
farklı bir ambians sağlar.
 
Dış koşullara dayanıklı çürüme 
paslanma yapmayan Poliüreol 
malzemeden üretilmiş dış kasa. 

Dış koşullara ve darbelere dayanıklı 
sıvı akrilik dökümden üretilmektedir. 
İstenildiğinde 4+4mm lamine cam 
alternatifi mevcuttur.

Projelere uygun tüm renklerde 
uygulama yapılabilir.
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LED W 17W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 920 LM

MALZEME ABS GÖVDE

IŞIKLIK AKRİLİK / CAM 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V/220V

LED W 17W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 920 LM

MALZEME ABS GÖVDE

IŞIKLIK AKRİLİK / CAM 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V/220V

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.

ZEMİN LED  NY91601

ZEMİN LED  NY18.0560

* IP bağlantı elemanları

* IP bağlantı elemanları

h:50mm

600mm

90mm
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SQUARE 18.10A

RECTANGLE 18.1020

SQUARE 18.3030

Dış aydınlatma projelerinde meydan 
aydınlatmaları, yürüyüş yolları, ikaz lambaları 
ve yönlendirici olarak kullanılabilir.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Akrilik 
dökümden imal edilmektedir.
Basınçlı suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Havuz içinde kullanıma uygundur.

Dış aydınlatma projelerinde meydan 
aydınlatmaları, yürüyüş yolları, ikaz lambaları 
ve yönlendirici olarak kullanılabilir.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Akrilik 
dökümden imal edilmektedir.
Basınçlı suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Havuz içinde kullanıma uygundur.

Dış aydınlatma projelerinde meydan 
aydınlatmaları, yürüyüş yolları, ikaz lambaları 
ve yönlendirici olarak kullanılabilir.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Akrilik 
dökümden imal edilmektedir.
Basınçlı suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Havuz içinde kullanıma uygundur.

Farklı geömetrik şekillerde veya projeye 
uygun tasarımlar yapılılabilir.
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LED W 1.5W / 3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 75-110 LM

MALZEME ABS

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA tSINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.

RECTANGLE NY18.1020

SQUARE NY18.10A

LED W 2.4W / 6W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 120 LM

MALZEME ABS

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.

SQUARE NY18.3030
LED W 10-14W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 420 / 630 LM

MALZEME ALÜMİNYUM PROFİL

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası yoktur.
* Kurum logosu uygulanabilir.

4

73

95

95
30

0m
m

300mm

57 43

300

* IP bağlantı elemanları

* IP bağlantı elemanları

* IP bağlantı elemanları

Logolu zemin uygulaması
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ROUND LED

Çeşitli dış çerçeveler sayesinde kullanım 
yerlerine göre uyum sağlar.

Paslanmaz, Alüminyum ve dış koşullara 
dayanıklı paslanma ve çürümeye karşı 
tayanıklı ABS + Akrilik ürün çeşitliliği.
ABS dış çerçeveler istenilen renklerde 
üretilebilmektedir.

Tüm ürünlerde dökme akrilik kullanılarak 
dış koşullara karşı IP68 koruma sınıfı 
özelliği vardır.

Işık çıkışı homojen olup, tüm renklerde 
üretim yapılabilmektedir.

Alüminyum dış çerçeve

Paslanmaz dış çerçeve

Poliüreol dış çerçeve
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LED W 1.5/3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 75-110 LM

MALZEME ABS

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası vardır.

ROUND NY18.135P

ROUND NY18.135A

LED W 1.5/3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 75-110 LM

MALZEME ABS

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası vardır.

ROUND NY18.105ABS
LED W 1.5/3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 75-110 LM

MALZEME ABS

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
* Montaj kasası vardır.

* IP bağlantı elemanları

* IP bağlantı elemanları

* IP bağlantı elemanları
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POWER ZEMİN LED

Yüksek koruma dış mekan Power Led spot.
Basınca dayanıklı kalın cam ve paslanmaz dış 
çerçeve sayesinde dış mekanlarda rahatlıkla 
kullanabilirsiniz.

6˚,25˚ ve 55˚ derece ışık açıları mevcuttur.

3000K, 4000K ve 6000K renk sıçaklıkları.
RGB seçeneği mevcuttur
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LED W 6W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 660-720 LM

MALZEME ALÜMİNYUM GÖVDE

IŞIKLIK CAM 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.

NYZ6709

NYZ6706

LED W 6W / 9W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 990 / 1320 LM

MALZEME ALÜMİNYUM GÖVDE

IŞIKLIK CAM 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.

NYZ6712
LED W 12W

LED RENGİ 3000/4000/6500/RGB

LED LUMEN 1980 / 2160 LM

MALZEME ALÜMİNYUM GÖVDE

IŞIKLIK CAM 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.
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Zemin
LED

Yüksek Koruma
Dış mekan Led spot.
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LED W 3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/

LED LUMEN 286-306/306 LM

MALZEME Poliüreol Gövde

IŞIKLIK PMMA 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 12V / 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.

NYZ67012

NYZ67010

LED W 2x3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/

LED LUMEN 286-306/306 LM

MALZEME Poliüreol Gövde

IŞIKLIK PMMA 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 12V / 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.

NYZ67014
LED W 4x3W

LED RENGİ 3000/4000/6500/

LED LUMEN 286-306/306 LM

MALZEME Poliüreol Gövde

IŞIKLIK PMMA 

KORUMA SINIFI IP67

GİRİŞ VOLTAJ 12V / 24V ve 220V 

* Montaj kasası vardır.
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WALL LED 17.09

WALL LED 17.10

SQUARE 17.08

Dış ve iç aydınlatma projelerinde rahatlıkla 
kullanılabilir IP68 korumalı bir üründür.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Işıklık kısmı 
akrilik dökümden imal edilmiştir.

Dış ve iç aydınlatma projelerinde rahatlıkla 
kullanılabilir IP68 korumalı bir üründür.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Işıklık kısmı 
akrilik dökümden imal edilmiştir.

Dış ve iç aydınlatma projelerinde rahatlıkla 
kullanılabilir IP68 korumalı bir üründür.

ABS dış kasa ve akrilik ışıklık sayesinde dış 
koşullara karşı paslanma ve çürümeler olmaz.
Ürünlerde kesinlikle silikon ve benzeri 
yapıştırıcı kullanılmamaktadır. Işıklık kısmı 
akrilik dökümden imal edilmiştir.
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LED W 1.5/3W

LED RENGİ 3000/4000/6500K

LED LUMEN 75-110 LM

MALZEME ABS POLİÜRETAN

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

NY17.10 WALL

NY17.09 WALL

LED W 0.5/1W

LED RENGİ 3000/4000/6500K

LED LUMEN 45 -60 LM

MALZEME ABS POLİÜRETAN

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

NY17.08 WALL
LED W 0.5/1W

LED RENGİ 3000/4000/6500K

LED LUMEN 45 -60 LM

MALZEME ABS POLİÜRETAN

IŞIKLIK AKRİLİK 

KORUMA SINIFI IP68

GİRİŞ VOLTAJ 12V/24V ve 220V 

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.

* İstenilen renklerde üretim yapılabilir.
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ÜRÜN KODU:

ROLL SOLAR

Aydınlatma Dirği

• Özel geliştirilmiş Solar Teknolojisi.
• 14W LED, 2400 lümen.
• Lithium iyon batarya.
• 10+yıl deniz suyuna dayanıklı
gövde.
• 2 yıl solar garantisi.
• 3 yıl servis garantisi.
• Akşam otomatik yanma ve sabah 
sönme özelliği.
• Güneşli günlerin gecesinde ortalama 
12 saat ışık verimi.
• Puslu günlerin gecesinde ortalama
5 saat ışık verimi.

Solar
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ÜRÜN KODU:

ROLL-1 SOLAR

Solar
Aydınlatma Dirği

26
30

 m
m

• Özel geliştirilmiş Solar Teknolojisi.
• 14W LED, 2400 lümen.
• Lithium iyon batarya.
• 10+yıl deniz suyuna dayanıklı gövde.
• 2 yıl solar garantisi.
• 3 yıl servis garantisi.
• Akşam otomatik yanma ve sabah sönme özelliği.
• Güneşli günlerin gecesinde ortalama 12 saat ışık verimi.
• Puslu günlerin gecesinde ortalama 5 saat ışık verimi.
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