Lighting

eW Burst Compact
Powercore on
korkeatuottoinen,
ulkotiloihin sopiva
valkoinen
kohdevalaisin
korostus- ja
paikkavalaistukseen
eW Burst Compact Powercore
eW Burst Compact Powercore on tehokas ulkotiloihin sopiva LED-valaisin, joka on
suunniteltu korostus- ja kohdevalaistukseen. Vakiomalliset ja pienikokoisemmat
Architectural- ja Landscape-versiot tuottavat korkealaatuista valkoista valoa
lämpimissä tai neutraaleissa värilämpötiloissa. Lisäksi on saatavana neljää kiinteää
väriä , joilla voidaan täydentää ylösvalaistusta, valonheitinvalaistusta ja
koristevalaistusta. Integroidun Powercore-tekniikan ansiosta tämä ratkaisu tarjoaa
nopeaa, tehokasta ja tarkkaa tehon tuottoa valaisimeen suoraan verkkojännitteestä;
ulkoisia virtalähteitä ei tarvita. Vakiojohdotus helpottaa asennusta huomattavasti ja
auttaa vähentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Product family leaflet, 2022, Lokakuu 28

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

eW Burst Compact Powercore

Hyödyt
• Laadukas valkoinen valo ja kiinteävärinen valo
• Monipuolinen valon sijoitus
• Kustannustehokas, helppo asentaa sekä pitkä käyttöikä

Ominaisuudet
• Valittavana neutraali (4000 K) ja lämmin (2700 K) valkoinen valo ja pyynnöstä
neljä kiinteää väriä (punainen, vihreä, sininen ja keltainen)
• 14°:n, 23°:n, 41°:n ja epäsymmetriset 10° x 41° ‑levitinlinssit heijastavat
pehmeäreunaisen keilan, natiivi 8°:n valokeilan kulma takaa suuremman valon
heijastuksen.
• Kallistus täydet 180°. Architectural-valaisimia voidaan kallistaa täydet 360° tarkan
suuntauksen takaamiseksi.
• Helppo himmennystoiminto useisiin ELV-himmentimiin
• Integroitu Powercore-tekniikka

Käyttökohteet
• Uplightning
• Valonheitinratkaisut
• Elävöittävä valaistus

Spesifikaatiot
Tyyppi

BCP463

Optiikka

Symmetrinen ja epäsymmetrinen levitinlinsseillä

Valonlähde

LED-moduuli, ei vaihdettavissa

Materiaali

Runko: korkeapaineista painevalettua alumiinia,

Saatavilla valkoinen (2 700 tai 4 000 K) sekä neljä kiinteää

pulveripintaviimeistely

värivaihtoehtoa (punainen, sininen, vihreä, keltainen)

Lasi: karkaistua

Teho

20 W maks., täydellä voimakkuudella

Asennuskiinnike: korkeapaineista painevalettua alumiinia,

Valokeilan kulma

8º:n ensisijainen optiikka

Valovirta

pulveripintaviimeistely

14, 23 tai 41 asteen levitinlinssit

Väri

Vaaleanharmaa, musta ja valkoinen

10 x 41º:n epäsymmetrinen levitinlinssi

Huolto

Ei sisäpuolista huoltoa

624 lm (8º), 543 lm (14º), 540 lm (23º), 520 lm (41º), 557 lm (10 x

AsennusKäyttölämpötil Ruuviasennus pintaan, mallikohtainen lisävaruste saatavilla

41º) – 2700 K

a

vaakaversioon

812 lm (8º), 685 lm (14º), 674 lm (23º), 646 lm (41º), 695 lm (10 x

Säätövara vaakasuunnasta: -180–+180º

41º) – 4000 K

Suuntausmahdollisuus pystysuunnassa: -180–+180º

Vastaava värilämpötila 2700 K, lämmin valkoinen

Arkkitehtonisen asennusversion mukana toimitetaan virtajohto

4 000 K, neutraali valkoinen

1,8 m

Värintoistoindeksi

> 82,6 (2700 K) tai > 80,6 (4000 K)

Vaakaversion kalusteissa on 13 mm:n NTP-kierteinen pylväs

Valovirran pysyvyys –

120 000 tuntia 25 °C:ssa

muiden valmistajien asennustarvikkeisiin asentamista varten

L50

70 000 tuntia 50 º C:ssa

Neljä väriä (punainen, vihreä, sininen ja keltainen) tukee myös

Valovirran pysyvyys –

90 000 tuntia 25 º C:ssa

L70

45 000 tuntia 50 º C:ssa

Käyttölämpötila

–40…+50 º C käyttö

tuotteeseen)

–20…+50 °C käynnistys

Hunajakenno-häikäisysuoja ja koristerengas (häikäisysuojan

Ohjain

Sisäänrakennettu

kiinnittämiseksi tuotteeseen)

Jännite

100-277 V AC / 50-60 Hz

Häikäisysuoja 45° ja täysi häikäisysuoja

Himmennys

Yhteensopiva ELV-himmentimien kanssa
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uplight-valaistusvalikoimaa ja ovat saatavana pyynnöstä
Lisävarusteet

2

Levitinlinssit ja koristerengas (kunkin linssin kiinnittämiseksi
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eW Burst Compact Powercore

Tuotetiedot

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja
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