Lighting

Các dải đèn mềm dẻo
lắp ngoài trời gồm các
bóng cường độ cao với
ánh sáng trắng đơn
nhiệt
eW Flex Compact
eW Flex Compact là một dải đèn linh hoạt gồm 50 bóng đèn LED có thể điều khiển
riêng lẻ. Hình dạng linh hoạt cho phép lắp các điểm ánh sáng trắng linh động trên
hầu như tất cả các bề mặt trong nhà hay ngoài trời, bao gồm tường, trần, sàn, tượng
điêu khắc ba chiều và các vật thể độc lập. eW Flex Compact cũng có thể chiếu sáng
các không gian hốc tường chật hẹp và biển hiệu, và trong một số trường hợp còn có
thể trình chiếu video.

Lợi ích
• Dải đèn linh hoạt phù hợp với hầu hết mọi kiến trúc
• Độ linh hoạt vượt trội trong việc tùy chỉnh số lượng và khoảng cách bóng đèn
• Ánh sáng trắng rực rỡ với kích thước bóng đèn nhỏ nhất hiện có
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Tính năng
• Nổi bật vào ban ngày – Ở độ sáng tối đa, mỗi bóng đèn tạo ra công suất phát sáng
lên tới 89,6 candela và 129.758 nit.
• Nhiều tùy chọn thấu kính – Thấu kính phẳng trong suốt, dạng vòm mờ và chùm
sáng hẹp tiêu chuẩn. Có sẵn tùy chọn thấu kính phẳng mờ, dạng vòm trong suốt,
chùm hẹp, phẳng bán trong suốt và dạng vòm bán trong suốt.
• Lắp đặt linh hoạt – Có thể lắp trực tiếp các dải đèn lên bề mặt giống như đèn dây
truyền thống. Bộ cáp dẫn có thể tháo rời với nhiều độ dài cho phép bạn lắp các dây
đèn ở khoảng cách thích hợp so với nguồn điện/nguồn dữ liệu. Các ray lắp ghép
tùy chọn đảm bảo lắp đèn thẳng, trong khi các vòng cách ấn vào sẽ che cáp và
phần cứng lắp đặt. Từng giá lắp bóng đèn có thể được điều chỉnh vị trí riêng như
một điểm neo để lắp với khoảng cách bóng đèn không đều hoặc tạo ra các hình
dạng phức tạp.
• Sử dụng ngoài trời – Kín hoàn toàn, đảm bảo tuổi thọ bóng đèn tối đa và đạt chuẩn
IP66 cho sử dụng ngoài trời.

Ứng dụng
• Chiếu sáng với hiệu ứng hiển thị trực tiếp
• Chiếu hắt dạng vòm và chiếu sáng tạo điểm nhấn ngoài trời

Phiên bản
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