Lighting

Vaya Linear MP –
betrouwbare,
economische lineaire
LED-armatuur
Vaya Linear MP
Vaya Linear MP is een betrouwbare en economische LED-verlichtingsarmatuur die is
ontworpen voor statische of dynamische kleurrijke verlichtingseffecten. De Vaya Linear MP
biedt een keuze aan brede of elliptische bundels en is ideaal voor wallwashing- en
strijklichttoepassingen. De ingebouwde voeding en gecombineerde voedings- en
dataconnectors maken de installatie snel, gemakkelijk en betrouwbaar.

Voordelen
• Economische oplossing
• Geschikt voor buitenomgevingen die een hoge lichtopbrengst vereisen
• Gemakkelijke installatie

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

IP 66-gecertificeerde behuizing en connectors
Hoge lichtopbrengst
Verkrijgbaar met bundels van 10° x 50° of 50°
Automatische spanningsinstelling 100-277 V, 50/60 Hz input
DMX512-regeling (RGB-uitvoering)
Speciale connectors voor snelle, gemakkelijke en betrouwbare installatie

Toepassing
• Strijklichtverlichting van monumenten, bruggen, winkels, hotels

Specificaties
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Vaya Linear MP

Type

BCP424 (RGB-uitvoering)

Driver

Ingebouwd

BCP425 (witlichtuitvoering)

Netspanning

100-277 V / 50-60 Hz

BCP426 (uitvoering met licht in één kleur)

Ingang regelsysteem

DMX-regeling voor RGB-uitvoeringen

Lichtbron

Ingebouwde LED-module

Optiek

Asymmetrische of brede bundel

Vermogen

18-60 W

Lichtkap

Glas, transparant

Bundelhoek

10° x 50° en 50º

Materiaal

Behuizing: geëxtrudeerd aluminium

Lichtstroom

450-1800 lm (RGB)

Lichtkap: glas, gehard

840-3360 lm (wit licht)

Kleur

Grijs, RAL7043

Armatuurrendement

50 lm/W

Aansluiting

In- en uitgangsconnectors voor voeding met sterschakeling

Gecorreleerde

3000 of 4000 K

Installatie

Opbouwmontage

kleurtemperatuur

RGB

Kleurweergave-index

80

Behoud van

50.000 uur bij 25 ºC

Beugel voor opbouwmontage met verstelbare locatie en kanteling
Opmerkingen

Hoofdaansluitkabels en jumperkabels dienen afzonderlijk besteld te
worden

lichtopbrengst - L70
Bereik

-40 tot +40 ºC

bedrijfstemperatuur

Versions

Accessoires

Ordercode 62671899
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Vaya Linear MP

Accessoires

Ordercode 62673299

Ordercode 62674999

© 2019 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt
geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en

www.lighting.philips.com

logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

2019, januari 21 - Wijziging van gegevens voorbehouden

