Lighting

Graze MX Powercore
– vysoce výkonné
osvětlení
vícepatrových fasád a
povrchů
eW Graze MX Powercore
Řada architektonických konstrukcí vyžaduje lineární svítidla umožňující osvětlení
více pater s minimálním odsazením. Vlastníci a uživatelé nemovitostí potřebují
regulovatelné světelné zdroje s možností dynamického osvětlení, které by upoutaly
pozornost na jejich sídla a přispěly k propagaci značky. Svítidlo Graze MX Powercore
umožňuje osvětlit přes 20 metrů výšky plochy při velmi malých vzdálenostech
odsazení. Technologie Powercore umožňuje snadnou montáž s možností velkých
průběžných délek.

Výhody
• Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color
Kinetics Optibin a Chromasync
• Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
• Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí
ovladačů Philips Color Kinetics
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eW Graze MX Powercore

Vlastnosti
• Nejvyšší intenzita mezi LED svítidly pro venkovní použití dostupnými na trhu
• Vysoký světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
• Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a
rychlostí přechodu
• Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím
Optibin a Chromasync

Aplikace
• Osvětlení venkovních fasád a staveb
• Osvětlení rozsáhlých architektonických prvků
• Plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace
Typ

BCS419

Předřadník

Integrovaný

Světelný zdroj

Vestavěný LED modul

Napájecí napětí

100-277 V AC / 50-60 Hz

Příkon (±10 %)

15, 30, 45, 60 W

Regulace

Stmívače typu ELV

Vyzařovací úhel

9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º

Optika

Úzký, střední nebo široký paprsek

Světelný tok

875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9º)

Optický prvek

Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu

Náhradní teplota

2700 / 4000 / 5500 K

Materiál

Tělo: hliník, protlačovaný

60 000 hodin při 25 ºC

Barva

Šedá

Připojení

Zasunovací konektor se 3 póly

Montáž

Vícepolohové uzamykací závěsy s konstantním krouticím

chromatičnosti
Pokles světelného

Čočka: polykarbonát

výkonu – L70F10
Rozsah provozní

-40 až +50 ºC

teploty

momentem

Versions
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eW Graze Powercore BCS419,

eW Graze Powercore BCS419,

svítidlo pro architektonické

svítidlo pro architektonické

osvětlení, 305 mm

osvětlení, 24 LED, 609 mm

eW Graze Powercore BCS419,

eW Graze Powercore BCS419,

svítidlo pro architektonické

svítidlo pro architektonické

osvětlení, 914 mm

osvětlení, 36 LED, 1219 mm
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Versions
eW Graze Powercore BCS419,
architektonické osvětlení, 305 mm

Detaily o výrobku
OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo

OPDP_BCS419i_0005-Detail

OPDP_BCS419i_0007-Detail

photo

photo

OPDP_BCS419i_0011-Detail photo
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Detaily o výrobku
Graze Powercore, 305 mm (1 ft)

Graze Powercore, Input
Connection

Graze Powercore, Output
Connection
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