
Képpontos, közvetlen
megvilágítású
lámpatestek kreatív
építészeti célokra és
médiahomlokzatokhoz
UniString

Az UniString felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen

megvilágítási LED-es füzér, amelyet építészeti és médiahomlokzati kültéri világítási

célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti kialakítás, az egyszerű üzembe helyezés

és az egyedi optikai lencsék ideálissá teszik az UniString alkalmazását épületek és

médiafelületek homlokzata, hidak, arénák, színházak, vidámparkok és

szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW,

valamint állítható fehér színű fénnyel kapható. Rendelhető szimmetrikus és

aszimmetrikus optikai panelekkel, valamint DMX-vezérlési lehetőséggel is, hogy az

építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzelések és

kialakítások széles tartományát.

Előnyök
• Három méretben és három teljesítménytartományban kapható, hogy megfeleljen

bármilyen alkalmazási követelménynek.

• Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz.

• Az aszimmetrikus sugár lehetősége nagyobb hatékonyságot és jobb

látótávolságot biztosít, és csökkenti a fényszennyezést a magas épületekben és

tornyokban

• Átmenő vezetékezés tápellátáshoz és DMX-adatokhoz IP67-csatlakozókon

keresztül

• Elérhető sínre vagy felületre szerelhető változatokban
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Szolgáltatások
• Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K
• Külön megvásárolható: 5000 K, egy szín és állítható fehér

• Szabványos 125 mm-es képponttávolság (középtől középig) kis és közepes

méretekhez

• Szabványos 200 mm-es képponttávolság (középtől középig) nagy mérethez

• Egyedi rögzítősínek elérhetők (külön megvásárolhatók)

Alkalmazás
• Hidak, emlékművek és homlokzatok

• Tájkertek

• Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság
• Kizárólag kültéri használatra

Versions

159A0582 159A0794 159A0588

Méretezett rajza

UniString
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Méretezett rajza

Általános információ

CE-jelölés CE-jelölés

Optikai búra/lencse típusa Polikarbonát

bura/fedél,

átlátszó

Előtét mellékelve Nem

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 750

°C, időtartam: 30 s

Cserélhető fényforrás Nem

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mech. behatások elleni védelem kódja IK06

Általános információ

Order Code Full Product Name

Lámpatest fénysugarának

fényeloszlása A fényforrás színe

01754202 BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20 85° x 110° Semleges fehér

01753442 BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 110° x 110° Semleges fehér

01754082 BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20 85° x 110° Meleg fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti korrelált színhőmérséklet

01754202 BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20 4000 K

01753442 BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 4000 K

Order Code Full Product Name Kezdeti korrelált színhőmérséklet

01754082 BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20 3000 K

UniString
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