Lighting

Svetlomet Vaya Flood
HP – jednoduchý a
spoľahlivý
Vaya Flood HP
Vaya Flood HP je spoľahlivý a cenovo výhodný svetlomet s bielym alebo farbu
meniacim svetlom určený pre veľké exteriérové inštalácie. Vzhľadom na intenzitu
osvetlenia dosahovanú týmto kompaktným svietidlom je ideálny na efekty
obmývania stien svetlom a aplikácie, v ktorých sa požaduje monochromatické alebo
dynamické osvetlenie. Integrovaný riadenie výkonu a DMX512 zjednodušujú použitie
tohto výrobku s DMX ovládačmi od spoločnosti Philips alebo iných spoločností.

Výhody
• Cenovo dostupné riešenie: nízke investičné náklady
• Optimalizovaný výkon

Vlastnosti
• Statická biela verzia – 3000 až 5000 K
• Statická monochromatická verzie – červená, zelená, modrá, jantárová
• Dynamická verzia RGB
• Integrovaná základňa na povrchovú montáž s možnosťou naklonením
• Hliníkové teleso so skleneným krytom v krytí IP66
• Spoľahlivosť garantovaná procesmi kontroly kvality Philips

Aplikácie
• Architektonické a krajinné osvetlenie

Špecifikácia
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Vaya Flood HP

Typ

BCP417 (farba svetla - RGB)

Rozsah prevádzkovej

BCP418 (biela farbou svetla)

teploty

–40 až +40 ºC

BCP419 (monochromatická červená, zelená, modrá alebo

Napájač

Zabudovaný (modul LED s vlastným predradníkom)

jantárová farba svetla)

Napájacie napätie

220 – 240 V, striedavý prúd, 50 – 60 Hz

Svetelný zdroj

Integrovaný LED modul

Vstup riadiaceho

DMX pre verzie RGB

Výkon

110 W (biela farba svetla)

systému

120 W (RGB)

Optika

Úzke alebo stredné vyžarovanie

Uhol vyžarovania

10 alebo 20º

Materiál

Teleso: hliník

Svetelný tok

9000 lm (verzia s bielou farbou svetla)

Optický kryt: sklo

3300 lm (verzia s farbou svetla RGB)

Farba

Sivá

Výkon svietidla

50 lm/W

Montáž

Integrované nastavenie sklonu, základňa na povrchovú montáž

Náhradná teplota

3000 alebo 4000 K

umožňuje jednoduchú inštaláciu na podlahu, stenu alebo strop

chromatickosti

Max. nastavenie horizontálnej polohy: –90 až +90°

Index podania farieb

80

Udržiavaný svetelný

50 000 hodín pri teplote okolia Ta = 25 ºC (biela)

Vrátane kábla

tok – L70F10

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

Podrobnosti o produkte
Pohľad zboku
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