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WIGGLE
Işığın kaynağını sizin için özgürleştirdik. Mimari form ve detaylara uyum sağlayan modüler ışığı 
yarattık: WIGGLE. 

Artık siz ışığa uymak zorunda değilsiniz, ışık size uyacak. WIGGLE aydınlatmada bir devrim 
yaparak, mekanlarınızda dilediğiniz form ve eğrilerin yaratılmasına olanak sağlıyor. Sizi ve 
ışığınızı WIGGLE ile özgürleştirdik.

WIGGLE’da CASAMBI farkı; 
WIGGLE, otomasyon uygulamalarına uyumlu yapısıyla ışığın tasarımının yanında 
kontrolünün de sizde olmasını sağlıyor. Aydınlatma aygıtlarını DALI veya sabit gerilimli 
sürücüler üzerinden kontrol edebilen Casambi’nin elektronik üniteleri, WIGGLE ile uyumlu 
şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcıya, manuel olarak veya zamanlayıcı üzerinden 
otomatik açma/kapama; ışık seviyesini DIM etme (Loşlaştırma) ve beyazın tonlarında ışık 
renk sıcaklığını ayarlama (Tunable White) gibi birçok farklı kontrol seçeneği sunuyor. 

“Tunable White” opsiyonuyla, ışık rengini 2700K - 6500K arasında ayarlayarak ortamda 
istenildiği şekilde bir aydınlatma imkanı sunan WIGGLE, Casambi kontrol sistemine 
entegre edildiğinde, ek olarak “İnsan Odaklı Aydınlatma” senaryosuna da dahil edilebiliyor. 

Mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Casambi uygulaması sayesinde WIGGLE’ı 
kişiselleştirebilmek de çok kolay hale geliyor. Farklı aydınlatma senaryoları ile mekanın 
atmosferini, çok hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilmek mümkün olurken, bu senaryolar 
zaman ayarlı olarak, güneşin doğuş / batış saatlerine ya da hareket veya gün ışığı sensörü 
gibi yardımcı elemanlardan gelecek verilere göre kurgulanabiliyor. 

WIGGLE, Casambi’yle birlikte hayal ettiğiniz ışığın tasarımı dışında kontrolü de sizin 
elinizde…

We have given freedom to the light source. And created a modular light that could lead you 
to design your own architectural forms and details: WIGGLE.
 
You do not have to adapt yourself to the light anymore, from now on the light will adapt to 
you. By the revolution in lighting, WIGGLE provides freedom to create any desired forms or 
curves in your space. We freed yourself and your light, by WIGGLE.

CASAMBI difference in WIGGLE; 
WIGGLE’s compatibility with automation applications, allows you to control lighting effect 
as well as the design.

Casambi’s electronic units, that can control lighting luminaires via the DALI or 12-24 Volt 
constant voltage drivers, works in harmony with WIGGLE. Thus, they offer many different 
control options to user such as, manual or automatic On / Off switching via timer; DIM the 
light level and adjusting the color temperature in white tones (Tunable White). 

WIGGLE, that offers the opportunity to adjust the light color between 2700K-6500K with 
“Tunable White” option, can also be adapted into HCL scenario when it is integrated in a 
Casambi control system. 

Thanks to the Casambi application which can be downloaded for free to mobile devices, 
it also becomes very easy to personalize the WIGGLE. With different lighting scenes, it is 
possible to change the atmosphere of the place very quickly and easily. These scenarios 
can be adjusted as timer based, depending on the sunrise / sunset times or on the basis of 
assistant elements such as motion or daylight sensor.

From now on, the control over the light is completely in your hand for the WIGGLE with 
Casambi…
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WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL
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WIGGLE PERFECT CIRCLE

Sıva üstü / Surface mounted
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WIGGLE ile aklınızı özgürleştirin...

WIGGLE; dinamik aydınlatmanın mimari aydınlatma fonksiyonuna evrildiği, modüler bir ışık sistemidir. 

Patenti LAMP 83’e ait olan WIGGLE, düz, dairesel, oval veya eğrisel olarak tasarlanan tüm mekanlara kusursuz şekilde 
uyar. Özel akrilik difüzör ünitesi; hem şık bir algı, hem de ihtiyaç duyduğunuz ışığı sağlar. ±25° açı ile hareket eden WIGGLE 
modülleri sayesinde, düşleriniz gerçeğe dönüşecek.

1.5 m ve 3 m standart boylarda üretilen WIGGLE, bu boyların katları şeklinde dilediğiniz uzunluklarda kullanılabilir. Ürün, 
ayrıca standart olarak sunulan DALI dim özelliği sayesinde otomasyona da uyumludur. 

WIGGLE, free your mind.

WIGGLE is a modular lighting system that enables dynamic lighting to be transformed into the architectural lighting.

WIGGLE, that is patented by LAMP 83, was designed as modular & functional to be adapted perfectly into all space 
designs such as straight, circular, oval or curvy. The special acrylic diffuser of the WIGGLE provides both elegant and 
sufficient light for your needs. Fitted with pivot joints that could rotate ±25° in both directions, the WIGGLE will make 
your dreams come true.

Produced as in standard lengths of either 1.5 m or 3 m, your WIGGLE could be in your desired length, comprising of 
extension modules. Moreover, since it is including a DALI driver as a standard feature, the product is also suitable for 
automation applications.

WIGGLE  LINEER

Sarkıt / Pendant
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WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL
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WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL

WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL
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WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL

WIGGLE
YEMEK SEPETİ - İSTANBUL



WIGGLE
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• Sıva üstü veya sarkıt montaj
• 1.5 m ve 3 m standart boylar / 3 m uzatma modülü / Ø: 1 m  ve  Ø: 3 m 
   dairesel ürün
• 1.5 m’nin katları boyunca eklemelerle sınırsız uzatılabilme opsiyonu
• 1.5 m ürün = 48 W, 4000 lm / 3.0 m ürün = 96 W, 8000 lm
• 3000K, 4000K, CRI Ra ≥ 80
• Çok yönlü ışık dağılımı
• Gümüş renkli alüminyum gövde, akrilik difüzör
• DALI dim

WIGGLE SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT

• Surface mounted or pendant
• 1.5 m or 3 m standard length / 3 m extension module / Perfect circle 
   Ø: 1 m or Ø: 3 m
• Freedom to design practically limitless lengths in multiples of 1.5 m
• 1.5 m module = 48 W, 4000 lm / 3.0 m module = 96 W, 8000 lm
• 3000K, 4000K, CRI Ra ≥ 80
• Omni-directional light distribution
• Silver coloured aluminium housing, acrylic diffuser
• DALI dimm

WIGGLE sales are available with some restricted territories. Please 
consult your LAMP 83 export representative or your local provider for 
further information. 



WIGGLE
TEKNİK AÇIKLAMALAR / TECHNICAL DESCRIPTION
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25˚

25˚

Modül mafsal hareketi / Rotating pivot joints 

Montaj kılavuzu, ürünün özellikle sıva üstü montajını kolaylaştırmak için 
tasarlanmıştır ve sıva üstü montaj klipsleri ile birlikte kullanılmaktadır. 

Montaj klipsleri, bu kılavuza takıldıktan sonra, kılavuza ürünün alması 
istenen şekil verilir. Daha sonra kılavuz, tavana veya duvara, klipslerin 
takılı olduğu delikler üzerinden, matkap yardımıyla delinip vidalanarak 
monte edilir. 

Devamında kılavuz çıkartılır ve WİGGLE montaj klipslerine takılarak, 
istenen formda montaj tamamlanmış olur.

Ayrıntılı anlatım, ürünün kullanma kılavuzunda mevcuttur. 

Mounting guide is designed to make surface mounting of the product 
easier and it is used together with mounting clamps. 

First, the mounting clamps are clicked into the guide and then the 
guide is formed considering desired shape of the product. Then the 
guide is hold on against the ceiling or wall and mounted by using 
driller through the drilling holes.

Later on the guide is removed and the mounting is completed when 
WIGGLE is clicked into the mounting clips. 

A detailed explanation is provided in the manual of the product. 

Sıva üstü montaj klipsi
Surface mounting clamp

Askı teli seti
Pendant steel wire set

Montaj kılavuzu
Mounting guide
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Aşağıda doğrudan uygulama yapabileceğiniz bazı uygulama örnekleri, 
standart olarak sunulmaktadır. Bu uygulama önerilerine ait standart 
AutoCAD çizimlerini LAMP 83’ten temin edebileceğiniz gibi, tamamen 
mekan projelerinize uyumlu şekil ve ölçülerde WIGGLE uygulama detayları 
için, yine LAMP 83 Aydınlatma Proje Departmanı ile temas edebilirsiniz.

Please find below some standard application ideas which can be 
provided also as AutoCAD drawings. Moreover, you may contact 
LAMP 83 Lighting Project Department, for different WIGGLE 
application details exclusively tailor-made for your spaces and 
architectural projects.

1,5 m

3 m

3 m

4,5 m

4,5 m
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Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini www.lamp83.com.tr web sitemizde bulabilirsiniz. / Please visit www.lamp83.com.tr for further technical information and light distribution datas.

WIGGLE SIVA ÜSTÜ - SARKIT / SURFACE MOUNTED - PENDANT

   3000K - 4000K  •   4350 gr 650˚IP 20

50

38

L

   3000K - 4000K  •  2850 - 4350 gr 650˚IP 20

50

38

L

W • lm

48 W • 4000 lm
96 W • 8000 lm

Standart DALİ Modül
Standard DALI Module

L SK2901040
L SK2901041 

L

1,51 m.
2,98 m.
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Ø

   3000K - 4000K  •  4350 - 13050 gr 650˚IP 20

Tunable White

L SK2901030HCL
L SK2901031HCL 

W • lm

96 W • 8000 lm

DALİ Uzatma Modülü
DALI Extension Module

L SK2902041
 

L

2,98 m.

Tunable White

L SK2902031HCL 

W • lm

96 W • 7600 lm
288 W • 22800 lm

DALİ Dairesel Modül
DALI Perfect Circle

L SK2903040
L SK2903041 

Ø

0,97 m
2,93 m

Tunable White

L SK2903030HCL
L SK2903031HCL 
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WIGGLE
BETHESDA HOSPITAL - BASEL / SWITZERLAND


