Lighting

eW Flex Compact –
flexibelt och jämnt
vitt ljus
eW Flex Compact
eW Flex Compact är ett mångsidigt band av stora, individuellt styrbara vita LEDnoder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan
installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv
och skulpturer. eW Flex Compact kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Fördelar
• Flexibel armatur för varierad användning
• Oöverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
• Maximal prestanda i minimalistisk design

Funktioner
• Dagsljussynlig – varje nod ger ett ljusflöde med full färg med upp till 24,8 cd och
45 000 nit (per nod)
• Välj mellan flera olika linstyper – klara plana och genomskinliga kupade linser
som standard, halvfrostade plana och kupade linser (tillval)
• Flexibel montering – banden kan monteras direkt på ytan. Monteringsskena
(tillval) ger raka linjer. Avståndshållare som trycks fast döljer kablar och
monteringsenheter mellan noderna och ger ett stilrent utseende. Montering med
en nod ger fästpunkter för installationer med ojämna avstånd mellan noderna
eller invecklad geometri
• För utomhusbruk – helt förseglad för längsta livslängd för armaturen och IP66märkt för användning utomhus

Användning
• Direkt effektbelysning
• Alkov- och accentbelysning utomhus

Product family leaflet, 2021, Oktober 27

data som kan komma att ändras

eW Flex Compact

specifikationer
Armatur

BGC481

Bibehållet ljusflöde –

Ljuskälla

Integrerad LED-modul

L90

Effekt (högst vid fullt

1 W per nod

Temperaturintervall vid –40 till +50 ºC

flöde, vid drift)

90 000 timmar vid 25 ºC

drift

Spridningsvinkel

105º (klar platt lins) eller 165º (genomskinlig kupad lins)

Driftdon

Inbyggd

Ljusflöde

68 lm (klar platt lins)

Effekt/dataförsörjning

PDS-60ca 24 V: försörjning för inom- och utomhusbruk

31 lm (genomskinlig kupad lins)

Nätspänning

220–240 V/50–60 Hz

68 lm/W (klar platt lins)

Dimning

DMX512 eller PCK Ethernet

31 lm/W (genomskinlig kupad lins)

Glas

Klar plan lins eller genomskinlig kupad lins

4 000 K

Material

Armaturhus och lins: injektionsgjuten polykarbonat

Färg

Vitt, svart

Ljusutbyte

Korrelerad
färgtemperatur
Färgåtergivningsindex

86

Tillval: klar, grön (RAL6029)

Versions
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