Lighting

eW Flex Compact –
Dış mekan için tek
sıcaklıkta beyaz ışığa
sahip, yüksek
yoğunluklu
düğümlerden oluşan
esnek kordonlar
eW Flex Compact
eW Flex Compact ayrı ayrı kontrol edilebilir 50 LED düğümünden oluşan, çok yönlü
bir kordondur. Esnek formu sayesinde duvar, tavan, zemin, üç boyutlu heykeller ve
set parçalarının dahil olduğu, neredeyse tüm iç ve dış mekan yüzeylerine dinamik
beyaz ışık noktalarının kurulmasına olanak sağlar. eW Flex Compact ayrıca dar
boşlukları ve tabelaları aydınlatabilir ve bazı durumlarda video bile gösterebilir.

Faydaları
• Esnek parçalar hemen her türlü mimariye uygundur
• Düğüm sayısını ve aralığını özelleştirmede rakipsiz esneklik
• Olabilecek en küçük düğümde parlak beyaz ışık
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eW Flex Compact

Özellikler
• Gün ışığında görülebilir—Tam parlaklıkta, her düğüm 89,6 kandela ve 129.758 nit'e
kadar ışık çıkışı üretir.
• Çoklu lens seçenekleri—Standart saydam düz, yarı saydam dome ve dar ışın
lensleri. İsteğe bağlı yarı saydam düz, saydam dome, dar ışın, yarı buzlu düz ve
yarı buzlu dome lensler mevcuttur.
• Ayarlanabilir montaj—Kordonlar, geleneksel asılı ışıklarda olduğu gibi bir yüzeye
doğrudan monte edilebilir. Çeşitli uzunluklardaki sökülebilir kılavuz kablolar,
kordonları güç/veri kaynaklarından uygun mesafelere yerleştirmenize izin verir.
İsteğe bağlı montaj rayları, düz lineer koşumlar sağlar, geçmeli ara parçalar ise
kabloları ve montaj donanımını gizler. Tek düğümlü montajlar, eşitsiz düğüm
aralıkları veya karmaşık geometrilerle, dayanak noktaları olarak ayrı ayrı
yerleştirilebilir.
• Dış mekan sınıfı—Maksimum düğüm ömrü için tamamen kapalı ve dış mekan
uygulamaları için IP66 sınıfında.

Uygulama
• Direk görüş ve ekran uygulamaları

şartlar
Tip

BGC481

Lümen çıkışının

Işık kaynağı

Entegre LED modülü

sürekliliği - L90

Güç (Tam çıkışta, sabit

Her düğüm için 1 W

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila +50 ºC

durumda maksimum)
Işın açısı

105º (şeffaf düz lens) ya da 165º (yarı şeffaf kubbe lens)

Işık akışı

68 lm (şeffaf düz lens)

25ºC’de 90.000 saat

Sürücü

Entegre

Güç / Veri beslemesi

PDS-60ca 24 V; iç ve dış mekan ekran uygulamaları için
besleme

31 lm (yarı saydam kubbe lens)

Şebeke voltajı

220-240 V / 50-60 Hz

Aydınlatma armatürü

68 lm/W (şeffaf düz lens)

Karartma

DMX512 ya da PCK Ethernet

verimi

31 lm/W (yarı saydam kubbe lens)

Optik kapak

Şeffaf düz lens ya da yarı şeffaf kubbe lens

İlişkili Renk Sıcaklığı

4000 K

Malzeme

Muhafaza ve lens: enjeksiyon kalıplı polikarbonat

Renksel Geriverim

86

Renk

Beyaz, siyah

İndeksi

İsteğe bağlı: şeffaf, yeşil (RAL6029)

Versions
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