
UNIIn-ground
BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

3000 K

Az UNIIn-ground család a felfelé világító fényforrások teljes választékát kínálja a

teljesítmény, a sugárzási szög, a színhőmérséklet stb. tekintetében. Ezzel a

termékkel egyedivé varázsolhatja a teret, nagyobb biztonsággal és kényelemmel. A

kompakt, robusztus kialakítás alumínium házzal és a vízálló csatlakozók mind azt

szolgálják, hogy a termék hosszú ideig működjön anélkül, hogy a felszerelését

követően Önnek foglalkoznia kellene vele. A vízálló csatlakozó megkönnyíti a

felszerelést, és csökkenti annak költségét. A kiváló minőségű fehér fény mellett a

beépített DMX512 dekóderrel az RGB (és a mono RGB) is elérhető.

Termék adatok

Általános információ

Cserélhető fényforrás Nem

Előtét mellékelve Igen

Fényforrás fényrendszerének típusa LED

 

Technikai adatok

Fényáram 200 lm

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Korrelált színhőmérséklet (névl.) 3000 K

Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) 30 lm/W

Színvisszaadási index (CRI) >80

A fényforrás színe 830 meleg fehér

Optikai búra/lencse típusa Üveg

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 24 DC V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

Teljesítményfelvétel 6,5 W

Csatlakoztatás 2 pólusú csavaros csatlakozóblokk

Kábel Kábel, 0,3 m, csatlakozóval, 2 pólusú

 

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány -40 és +50 °C között

 

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Vezérlőinterfész -

 

Mechanika és tokozás

Ház anyaga Alumínium

Optikai anyag Üveg

Optikai búra/lencse anyaga Polikarbonát

Ház színe Alumínium és szürke
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Rögzítőeszköz Süllyesztett szerelődoboz, négyzet alakú

Optikai búra/lencse bevonata Matt

Teljes hossz 1 200 mm

Teljes szélesség 48 mm

Teljes magasság 108 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 108 x 48 x 1200 mm

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP67 [Porbejutás ellen védett, vízzáró]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]

IEC védelmi osztály III. biztonsági osztály

Gyúlékonysági jel -

CE-jelölés -

 

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

Teljesítményfelvétel toleranciája +/-10%

 

Termékadatok

Full EOC 871951494831099

A termék megrendelési neve BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

Rendelési kód 94831099

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 2

Termékkód (12NC) 911401755432

Teljes terméknév BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514948396

Méretezett rajza

UNIIn-ground
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