Lighting

Joustavat ledinauhat,
joissa suuria ja
tehokkaita
ledivalopisteitä sekä
tasainen valkoinen
valo
eW Flex Compact
eW Flex Compact on monikäyttöinen nauha, joka sisältää suuria, yksilöllisesti
ohjattavia valkoisen valon ledivalopisteitä. Kestävä ja joustava rakenne mahdollistaa
dynaamisten valkoisen valon pisteiden asentamisen melkeinpä mille tahansa sisätai ulkopinnalle – seiniin, kattoihin, lattioihin sekä kolmiulotteisiin veistoksiin ja
lavasteisiin. eW Flex Compact voi valaista myös ahtaat alkovit ja kyltit, ja sillä voi
joissakin tapauksissa esittää videokuvaa.

Hyödyt
• Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin
• Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti
• Kirkas valkoinen väri pienimpänä saatavana olevana valopisteenä
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Ominaisuudet
• Päivänvalossa näkyvä – kukin valopiste tuottaa jopa 89,6 kandelan ja 129 758
nitin valovirran.
• Useita linssivaihtoehtoja – kirkas litteä linssi, läpikuultava kupulinssi ja
kapeakeilainen linssi vakioina; lisävarusteina läpikuultava litteä linssi, kirkas kupu,
kapea keila, puolihuurrettu litteä ja puolihuurrettu kupu.
• Joustava kiinnitys – nauhat voidaan kiinnittää suoraan pinnoille, kuten perinteiset
nauhavalot. Irrotettavia syöttökaapeleita on saatavana useita eri pituuksia, jolloin
valonauhoja voidaan kiinnittää halutulle etäisyydelle virta- ja datasyöttöpisteistä.
Lisävarusteena saatavilla asennuskiskoilla voidaan varmistaa suorat lineaariset
rivit, ja viimeistelty, selkeä ulkoasu saadaan piilottamalla valopisteiden välillä
olevat kaapelit ja asennuslaitteisto kiinni painettavilla välikkeillä. Yhden
valopisteen pidikkeet toimivat ankkuripisteinä, kun valopisteiden välit ovat
epätasaiset tai ne muodostavat monimutkaisen kuvion.
• Ulkokäyttö – täysin tiivistetty mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi ja
IP66-luokitus ulkokohteisiin.

Käyttökohteet
• Suora tehostevalaistus
• Ulkotilan epäsuora- ja korostusvalaistus

Spesifikaatiot
Tyyppi

BGC481

Värintoistoindeksi

86

Valonlähde

Integroitu ledimoduuli

Valovirran pysyvyys –

90 000 tuntia 25 ºC:ssa

Teho (enimmäisarvo

1 W/valopiste

L90

täydellä

Käyttölämpötila

–40...+50 ºC

voimakkuudella, vakio-

Virtalähde

Integroitu

oloissa)

Virta- ja datalähde

PDS-60ca 24 V; lähde sisä- ja ulkokäyttöön

Valokeilan kulma

105º (kirkas litteä linssi) tai 165º (läpikuultava kupulinssi)

Jännite

220–240 V / 50–60 Hz

Valovirta

68 lm (kirkas litteä linssi)

Himmennys

DMX512 tai PCK Ethernet

31 lm (läpikuultava kalottilinssi)

Optinen kupu

Kirkas litteä linssi tai läpikuultava kupulinssi

68 lm/W (kirkas litteä linssi)

Materiaali

Runko ja linssi: painevalettua polykarbonaattia

31 lm/W (läpikuultava kalottilinssi)

Väri

Valkoinen, musta

Valaisimen tehokkuus

Vastaava värilämpötila 4 000 K

Lisävarusteet: kirkas, vihreä (RAL6029)

Versions
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