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G-COMIN          LED ipari világítás                  
 

 

A Shenzhen Coming Technology Co., Ltd. a múlt 

év novemberében ünnepelte megalapításának 10 éves év-

fordulóját. Ez alkalmat adott arra, hogy áttekintsük a cég 

elmúlt időszakban elért eredményeit. Dinamikus fejlődését 

folyamatos termékfejlesztésének, a termékcsaládok bőví-

tésének és nem utolsó sorban kiváló minőségű termékeinek 

köszönheti. További termékfejlesztési terveinek megva-

lósításánál felhasználják az elmúlt évek több tucat konkrét 

projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatot. 

Áttekintő képet a G-COMIN 2021 termékkatalógusa ad. 

 

               LED Wall Light – CO-W300 sorozat                  
 

 30/50/80/100/150/200W 

 160LM/W±5% 

 CCT: 2700-6500K 

 IP66 & IK10 

 Falra szereléshez tervezve 

                                                    Gyár, Raktár………… 

 

               LED Linear Light – CO-X300 sorozat                  
 

 20W/30W/40W/60W          20W*2/30W*2/40W*2/60W*2     

     60W-1200/80W-1200         60W-1200*2/80W-1200*2      

 150LM/W±5% 

 Könnyű telepítés és eltávolítás 

 Karcsú és könnyű kialakítás 

 Felfüggesztési, mennyezeti szerelés 

 AC 100-240V,50/60Hz 

 Gyár, Raktár, Szupermarket, Könyvtár, Metróállomás…………. 

 

               LED Linear Light – CO-X300Z sorozat                  
 

 20/30/40/60W    60W-1200/80W-1200 

150LM/W±5% 

 Széles sugárzási tartomány 

  Állítható sugárzási irány 

 Karcsú és könnyű kialakítás 

 Kiváló választás falra 

 

 
 

 

https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2022/catalog_-_coming_2021.pdf
https://servinternkft.hu/termek/vilagitastechnika/co-x300
https://servinternkft.hu/tudas/g-comin-co-x300z-display-linear-light


                  

 

               LED Street Light – CO-L500 sorozat                  
 

 

 30/50/80/100/150/200W 

165LM/W±5% 

 IP66 & IK10 & 10KV  

 NEMA kompatibilis 

 Különféle fényelosztás érhető el 

 Sétány, kerékpárút, parkoló, park, közösségi terek………… 

 

 

 

 

 LED Solar Light – S300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G-COMIN bemutatta az első csúcskategóriás napelemes világítótestet. 

 

 30/50W 

 Akkumulátor kapacitás: 160WH/260WH 

 CRI: Ra>70 

 CCT: 2700-6500K 

 Programozható működési mód 

 Időzítés beállítása 

 Működési hőmérséklet: -20℃~60℃ 

 A háromszoros napelemes kialakítás kiváló energiatermelési teljesítményt nyújt napkelte és 

napnyugta idején, meghosszabbítva ezzel az energiatermelés időtartamát 

 Aszimmetrikus optikai lencse - professzionális fényelosztási kialakítás, egységes világítás 

 Monokristályos napelem - akár 24,7%-os elméleti konverzió hatékonyság  

 MPPT vezérlő - új generációja hatékonyabb és stabilabb 

  LiFePO4 akkumulátor - biztonságosabb, élettartama hosszabb, jobb hőmérséklet teljesítmény 

 

VIDEÓ    TL-300 Mobil LED világítótorony 

               SOLAR LIGHT – S300  

 

G-COMIN LED világítótest katalógus 2021 
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https://servinternkft.hu/video/tl-300-mobil-led-vilagitotorony
https://servinternkft.hu/video/g-comin-solar-light-s300
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2022/catalog_-_coming_2021.pdf
http://www.servinternkft.hu/

