Lighting

ColorBurst Compact
Powercore – Μικρά
σποτ LED για
αρχιτεκτονικό φωτισμό
και φωτισμό τοπίου με
έξυπνο έγχρωμο φως
ColorBurst Compact Powercore
Το ColorBurst Compact Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης φωτιστικό LED
εξωτερικών χώρων σχεδιασμένο για να προσφέρει φωτισμό ανάδειξης και τοποθεσιών. Το
φωτιστικό παρέχει πλήρη απόδοση έγχρωμου φωτισμού έως και 498 lumen
υποστηρίζοντας μια σειρά εφαρμογών φωτισμού προς τα επάνω, φωτισμού διάχυσης και
διακοσμητικού φωτισμού.

Οφέλη
• Φωτισμός πλήρους χρωματικής απόδοσης
• Ευέλικτη τοποθέτηση φωτισμού
• Συμβατό με τα κορυφαία συστήματα ελέγχου στον κλάδο
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ColorBurst Compact Powercore

Χαρακτηριστικά
• Απόδοση φωτισμού: μικρά φωτιστικά έως 498 lumen
• Οι φακοί διάχυσης 14°, 23°, 41° και ο ασύμμετρος φακός διάχυσης 10° x 41° προβάλλουν
μια δέσμη απαλών άκρων
• η αρχική γωνία δέσμης 8° παρέχει εκτεταμένη προβολή φωτισμού.
• Δυνατότητα πλήρους κλίσης 180°
• Τα φωτιστικά αρχιτεκτονικού φωτισμού μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν πλήρη
περιστροφή 360° για ακριβή στόχευση
• Ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore
• Λειτουργεί με ολόκληρη τη σειρά χειριστηρίων Color Kinetics, καθώς και με χειριστήρια
DMX τρίτων κατασκευαστών

Εφαρμογή
• Φωτισμός προς τα επάνω
• Φωτισμός διάχυσης
• Διακοσμητικός φωτισμός

Χαρακτηριστικά
Τύπος

BCP462

Τάση δικτύου

100 - 240 V AC / 50-60 Hz

Φωτεινή πηγή

Ενσωματωμένη μονάδα LED

Ρύθμιση έντασης

Ψηφιακή μέσω Data enabler Pro

Ισχύς (μέγιστη σε πλήρη

20 W

φωτισμού

φωτεινή ισχύ)
Γωνία δέσμης

Φωτεινή ροή

Υλικό
8º (κύριο οπτικό σύστημα), 14, 23 ή 41º (φακοί διάχυσης), 10 x 41º

Φακός: σκληρυμένος

(ασύμμετρος φακός διάχυσης)

Χρώμα

Γκρι φινίρισμα με βαφή πούδρας

496 lm (8º), 571 lm (14º), 418 lm (23º), 405 lm (41º) ή 432 lm (10

Σύνδεση

Ενιαίο καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων με τέσσερις αγωγούς με

24,6 lm/W (8º), 21,7 lm/W (14º), 21,2 lm/W (23º), 20,9 lm/W

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση σε επιφάνεια

(41º) ή 22,2 lm/W (10 x 41º)

Εξαρτήματα

Διακοσμητικός δακτύλιος, αντιθαμβωτικό κάλυμμα 45º, πλήρες

ελεύθερα άκρα

x 41º)
Απόδοση φωτιστικού

Εύρος θερμοκρασιών

Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο

-20 έως +50ºC

αντιθαμβωτικό κάλυμμα, κυψελοειδείς περσίδες, φακοί διάχυσης

λειτουργίας

δέσμης

Διάταξη οδήγησης

Ενσωματωμένη

Τροφοδοσία ρεύματος/

Data enabler Pro, ενοποιημένα δεδομένα και τροφοδοσία για

δεδομένων

έξυπνα φωτιστικά LED με Powercore

Versions
RGB bodové svítidlo ColorBurst
Compact Powercore BCP462,
architektonická verze.
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ColorBurst Compact Powercore

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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