Lighting

ColorBurst Compact
Powercore –
Kompaktní bodová
LED svítidla pro
architektonickou a
terénní montáž s
inteligentním
barevným světlem
ColorBurst Compact Powercore
ColorBurst Compact Powercore je vysoce výkonné LED svítidlo vhodné pro exteriéry
navržené pro zvýrazňující osvětlení a osvětlení ploch. Svítidlo poskytuje sytě
barevný světelný tok až 498 lumenů a je vhodné pro řadu použití v osvětlení
směrem vzhůru, světlometovém a dekorativním osvětlení. Další informace najdete
na adrese www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorburstcompactpc/.

Výhody
• Sytě barevný světelný tok
• Všestranné polohování světla
• Kompatibilní se špičkovými ovládacími prvky
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ColorBurst Compact Powercore

Vlastnosti
• Výkon: kompaktní svítidla se světelným tokem až 498 lumenů
• Rozptylné čočky 14°, 23°, 41° a asymetrická čočka 10° x 41° vyzařují paprsek s
měkkým okrajem
• výchozí vyzařovací úhel 8° nabízí prodloužený dosah světla
• Zcela sklopné v rozsahu 180°
• architektonická svítidla se pro přesné zaměření mohou otáčet v plném rozsahu
360°
• Integrovaná technologie Powercore
• Možnost použití s celou řadou ovladačů Philips i s ovladači DMX jiných výrobců

Aplikace
• Osvětlení směrem vzhůru
• Osvětlení pomocí světlometů
• Dekorativní osvětlení

Specifikace
Typ

BCP462

Předřadník

Integrovaný

Světelný zdroj

Vestavěný LED modul

Napájení / datové

Data Enabler Pro; integrovaná data a napájení pro inteligentní

Příkon (maximální při

17.5 W

spojení

LED svítidla využívající technologii Powercore

Napájecí napětí

100–240 V~, 50–60 Hz

8° (základní optika), 14, 23 nebo 41° (rozptylné čočky), 10 x 41°

Regulace

Digitální prostřednictvím zařízení Data Enabler Pro

(asymetrické rozptylné čočky)

Materiál

Tělo: hliník litý pod tlakem

plném výkonu)
Vyzařovací úhel

Světelný tok

Měrný výkon svítidla

Rozsah provozní

498 lm (8°), 429 lm (14°), 418 lm (23°), 405 lm (41°) nebo 432 lm

Čočka: tvrzené sklo

(10 x 41°)

Barva

Černá, šedá nebo bílá, úprava práškovým lakováním

24,4 lm/W (8°), 21 lm/W (14°), 20,5 lm/W (23°), 19,9 lm/W (41°)

Připojení

Společný napájecí/datový kabel se čtyřmi volnými vodiči

nebo 21,3 lm/W (10 x 41°)

Montáž

přisazené osvětlení

−40 až +50 °C

Příslušenství

Ozdobný kroužek, 45° ochrana proti oslnění, ochrana proti

teploty

oslnění v plné výšce, voštinová mřížková clona, rozptylné čočky

Versions
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RGB bodové svítidlo ColorBurst

RGB bodové svítidlo ColorBurst

Compact Powercore BCP462,

Compact Powercore BCP462,

architektonická verze.

verze pro terénní montáž.
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