Lighting

UniBar
BCS340 48LED 40K 24V OC L100 8PX
Az UniBar felületre szerelhető, lapos kültéri lineáris, közvetlen sugárzású LED
homlokzati és kültéri világítástechnikai célokhoz tervezve.;A robusztus szerkezeti és
az egyedi optikai kialakítás ideálissá teszi alkalmazását épületek és médiafelületek
homlokzatán, hidakon és felüljárókon, illetve minden olyan más szituációban, ahol
lapos, lineáris, közvetlen sugárzású megvilágításra van szükség.;Közvetlen
megvilágítást biztosító szórólencsék, teljes körű csatlakozást biztosító átmenő
vezetékezés és DMX-vezérlés is elérhető 10 pixelig (10ID), így az építészek és a
látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és
kialakítások széles tartományát.;Fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW
változatokban, valamint állítható fehér színben kapható.

Termék adatok
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Általános információ

Szabályozható

Igen

A fényforrás színe

Semleges fehér

Vezérlővel együtt

Nem

Optika/lencse típusa

O [ Opál]

Mechanika és tokozás

Vezérlőfelület

Dinamikus DMX

Ház anyaga

Nyílásokkal ellátott alumínium

Csatlakozás

2 db gyorscsatlakozós aljzat, 5 pólusú

Optika/lencse anyaga

Polikarbonát

Kábel

2 kábel (0,2 m bemenet + 0,1 m kimenet), 5-

Teljes hossz

1000 mm

pólusú csatlakozókkal

Teljes szélesség

28 mm

IEC védelmi osztály

III. biztonsági osztály

Teljes magasság

65 mm

CE jelölés

CE mark

Szín

SI

Működtetés és elektronika

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Bemeneti feszültség

24 DC V

Bemeneti frekvencia

- Hz

Teljesítménytényező (minimum)

0.9
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Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen
védett]

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK08 [ 5 J vandal-protected]
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UniBar

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Termékadatok

Kezdeti fényáram (a rendszer fényárama) 600 lm

Teljes termékkód

911401778872

Fényáramtűrés

+/-10%

A termék megrendelési neve

BCS340 48LED 40K 24V OC L100 8PX

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka

50 lm/W

Rendelési kód

01778872

Kezdeti korrelált színhőmérséklet

4000 K

SAP számláló – mennyiség csomagonként 1

Kezdeti szinvisszaad&#225;si index

80

Számláló – csomag külső dobozonként

24

Kezdeti bemeneti feszültség

12 W

SAP anyag

911401778872

Teljesítményfelvételi tűrés

+/-10%

Nettó tömeg (darab)

0,749 kg

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklet-tartomány

-40 to +50 °C között

Méretezett rajza

GC- Other LED
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