Lighting

Color Reach Compact
Powercore –
førsteklasses kompakt
LED-projektør til
udendørs brug med
intelligent farvet lys
og lang rækkevidde
Color Reach Compact Powercore
ColorReach Compact Powercore kombinerer alle fordelene ved LED-baseret
belysning og lysstyring i et kompakt armatur. Det er udviklet specielt til store
installationer såsom højhuse, kasinoer, store butiksfacader, broer, anlægsbroer,
offentlige monumenter og lignende. Med et lysudbytteniveau og en projektion, der
aldrig tidligere er opnået i et kompakt LED-belysningsarmatur, giver ColorReach
Compact Powercore dig et intenst energieffektivt lysudbytte til en rimelig pris. Dette
åbner op for helt nye muligheder inden for udendørs belysning. Til særlige
anvendelsesområder er der mulighed for skræddersyede konfigurationer med
kundetilpassede kanaler med hvide eller farvede LED-lyskilder.

Product family leaflet, 2021, maj 13

registrerede til at ændre

Color Reach Compact Powercore

Fordele
• Med et udbytte på flere tusind lumen, og hvor lyser rækker mange mange meter
frem, får du i det kompakte fuldstændig forseglede armaturhus ægte LED-baseret
belysning til store bygningselementer og genstande
• Integrated Powercore-teknologi kontrollerer hurtigt, effektivt og nøjagtigt effekten
til armaturer direkte fra lysnettet.
• Udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63º og en asymmetrisk 5 x 17º
understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere anvendelsesområder

Funktioner
• Integrerer Powercore-teknologi – Powercore-teknologien styrer hurtigt, effektivt
og præcist effekten til armaturer direkte fra lysnettet. Philips Data Enabler Pro
sammenfletter lysnettet og kontroldata og leverer dem til armaturer ved hjælp af
et enkelt standardkabel, hvilket forenkler installation og reducerer samlede
omkostninger væsentligt.
• Alsidig optik – udskiftelige spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63º og en
asymmetrisk på 5 x 17º understøtter forskellige fotometriske fordelinger til flere
anvendelsesområder, herunder spotbelysning, "wall-grazing" og assymetrisk
"wall-washing". Facet og pakning følger med spredningslinser til nem
brugerinstallation.
• Mættede, omkostningseffektive farver – højtydende LED byder på flotte, mættede
farver til kraftigt reducerede installations-, drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger i forhold til traditionelle lyskilder.
• Nem indstilling af armatur – robust monteringsbeslag med slank profil gør let
placering og armaturrotation på hele 360º muligt. Låsebolte i siden sikrer, at
armaturet kan fastgøres forsvarligt med en almindelig skruenøgle.
• Universel strømforsyning – tillader universel spænding på 100-277 V AC, hvilket
gør det muligt med lange armaturlinjer og ensartet installation i hele verden.
• Markedets førende lysstyringssystemer – er kompatible med hele Philips Color
Kinetics' sortiment af controllere, heriblandt Light System Manager, iPlayer 3,
ColorDial Pro samt controllere fra tredjepart.

Anvendelsesområder
• Store/mellemstore facader og bygningselementer

Specifikationer
Type

DCP403

Netspænding

100-277 V / 50-60 Hz

Lyskilde

Indbygget LED-modul

Dæmpning

Dynamisk (DMX) lysdæmper

Effekt (+/- 10 %)

130 W

Optik

Smal, mellemstor eller bred stråle

Spredningsvinkel

8, 13, 23, 40, 63, 5x17º

Optisk tilbehør

Spredningslinseoptik

Lysstrøm

4505 lm

Optikafskærmning

Glas, fladt

Systemets levetid –

100.000 timer ved 25 ºC

Materiale

Armaturhus: formstøbt aluminium

L70F10

Linse: polykarbonat

Driftstemperaturområd -40 til +50 ºC

Optikafskærmning: glas, fladt

e
Driver

Integreret

Strøm-/dataforsyning

Data Enabler Pro; integreret data- og strømforsyning til

Tilslutning

Push-in-stik

Installation

Overflademonteret

intelligente LED-belysningsarmaturer ved brug af Powercore
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Color Reach Compact Powercore

Versions

Oplysninger om produktet
ColorReach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore

four channel floodlight LED fixture

four channel floodlight LED fixture

back view

front view

ColorReach Compact Powercore
four channel floodlight LED fixture
side view
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