Lighting

Vaya Flood HP –
simplu şi fiabil
Vaya Flood HP
Vaya Flood HP este un reflector fiabil şi rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă,
proiectat pentru instalaţii exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină
atinse, această instalaţie compactă este ideală pentru aplicaţii extinse de iluminat
ambiental şi inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât şi dinamice.
Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată şi DMX512 face ca acest
produs să fie uşor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alţi producători.

Beneficii
• Soluţie accesibilă ca preţ: cost iniţial scăzut
• Performanţă optimizată

Caracteristici
• Variante alb static – 3.000 până la 5.000 K
• Variante monocolor static – roşu, verde, albastru, galben
• Variantă RGB dinamic
• Bază înclinabilă de montaj pe suprafeţe integrată
• Carcasă din aluminiu cu capac din sticlă IP66
• Fiabilitate garantată de procesul Philips de asigurare a calităţii

Cerere
• Iluminat arhitectural şi peisagistic

Specificaţii
Tipul

BCP417 (varianta lampă RGB)

Putere

BCP418 (variantă lampă albă)

Sursa de lumină

110 W (lampă albă)
120 W (lampă RGB)

BCP419 (variantă lampă roşie, verde, albastră sau galben

Unghi de distribuţie

chihlimbar)

luminoasă

10 sau 20º

Modul LED integral
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Vaya Flood HP

Flux luminos

Randament luminos

9.000 lm (lampă albă)

Tensiunea reţelei

220-240 V CA / 50-60 Hz

3.300 lm (lampă RGB)

Alimentare sistem de

Sistem de comandă DMX pentru versiunile RGB

50 lm/W

comenzi

Temperatură de culoare 3.000 sau 4.000 K

Sistem optic

Fascicul luminos îngust sau mediu

corelată

Material

Carcasă: aluminiu

Indice de redare a

80

Capac optic: sticlă

culorii

Culoarea

Gri

Menţinere flux luminos 50.000 de ore la Ta= 25 ºC (alb)

Montare

Înclinare integrată, baza pentru montaj pe suprafeţe asigură

- L70F10

instalarea uşoară pe podea, perete sau tavan

Interval temperatură de - 40 până la + 40 ºC

Reglaj maxim de la orizontală: -90 până la +90º

funcţionare

Cablu inclus

Balast

Încorporat (modul LED cu balast propriu)

Versions
Vaya Flood HP BCP417/418/419,
světlometové svítidlo

Detalii produs
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