Lighting

Vaya Flood HP – basit
ve güvenilir
Vaya Flood HP
Vaya Flood HP, büyük ölçekli dış mekan kurulumları için tasarlanan güvenilir ve
düşük maliyetli beyaz/renk değiştiren projektördür. Hem statik hem de dinamik
renklerde sağladığı ışık düzeyleri, bu kompakt armatürü kapsamlı duvar ve projektör
aydınlatma uygulamaları açısından ideal kılar. Entegre güç ve DMX512 kontrolü, bu
ürünün Philips veya üçüncü taraf DMX denetleyicileri ile kullanılabilmesini
kolaylaştırır.

Faydaları
• Uygun maliyetli çözüm: düşük başlangıç maliyeti
• Optimize edilmiş performans

Özellikler
• Statik beyaz modeller – 3000 - 5000 K
• Statik tek renkli modeller - kırmızı, yeşil, mavi, sarı
• Dinamik RGB modeli
• Entegre, eğilebilen yüzeye monte taban
• IP66 cam kapaklı alüminyum kasa
• Güvenilirliği Philips kalite süreciyle garanti edilmiştir

Uygulama
• Mimari ve çevre aydınlatma

şartlar
Tip

BCP417 (RGB ampul renk modeli)

Güç

BCP418 (beyaz ampul renk modeli)

Işık kaynağı

110 W (beyaz ampul rengi)
120 W (RGB ampul rengi)

BCP419 (kırmızı, yeşil, mavi veya sarı ampul renk modeli)

Işın açısı

10 veya 20º

Entegre LED modülü

Işık akışı

9000 lm (beyaz ampul rengi)
3300 lm (RGB ampul rengi)
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Bilgi değişimi

Vaya Flood HP

Aydınlatma armatürü

50 lm/W

verimi
İlişkili Renk Sıcaklığı

3000 veya 4000 K

Renksel Geriverim

80

RGB modelleri için DMX kontrolü

Optik sistem

Dar veya orta genişlikte ışın

Malzeme

Gövde: alüminyum
Optik kapak: cam

İndeksi
Lümen çıkışının

Denetim sistemi girişi

Ta= 25ºC'de 50.000 saat (beyaz)

Renk

Gri

Kurulum

Entegre eğilebilen ve yüzeye monte edilebilen taban, yere,

sürekliliği - L70F10

duvara veya tavana kolaylıkla kurulum yapılmasını sağlar

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila +40ºC

Yataydan maks. ayarlama: -90 ila +90º

Sürücü

Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Kablo dahildir

Şebeke gerilimi

220-240 V AC / 50-60 Hz

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