Lighting

Vaya Cove – kompakt
és gazdaságos LED-es
lámpatest
Vaya Cove
A Vaya Cove egy rendkívül költséghatékony és megbízható lineáris LED-es
lámpatest megoldás, amely minimális kezdeti befektetést igényel, ugyanakkor
rugalmas és kompakt megoldás rejtett szegélyvilágításhoz és kiemelő hatás
eléréséhez. Háromféle hosszban, két statikus fehér és egy RGB színes változatban
érhető el (DMX-en keresztül vezérelt és kétirányú kommunikációban címzett). A
Vaya Cove a Philips Vaya LED-es termékcsaládjának tagja.

Előnyök
• Gazdaságos LED-es lámpatest beltéri használatra
• Kompakt méretének és diszkrét kivitelének köszönhetően könnyen integrálható az
építészeti elemekkel

Szolgáltatások
• Statikus fehér fény – 3000 vagy 4000 K; dinamikus RGB változat (DMX-vezérelt);
MonoColor és további színhőmérsékletek
• Kérhető 0,33, 0,66 és 1,2 m hosszú változatban is
• Kevésbé igényes, max. 716 lm/m fényerőt igénylő alkalmazásokhoz
• Energiatakarékos
• Környezetbarát

Alkalmazás
• Boltozatvilágítás
• Háttérvilágítás

termékjellemzők
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Vaya Cove

Típus

SM440L

Anyag

Extrudált polikarbonát

Fényforrás

Nem cserélhető LED-modul

Szín

Fehér (WH)

Teljesítmény (+/-10%)

10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W)

Optikai búra

Polikarbonát, átlátszó

Sugárzási szög

120º

Csatlakozás

Integrált csatlakozó tápláláshoz és végponti csatoláshoz

Fényteljesítmény

Fehér és egyszínű: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2

Felszerelés

Külön vagy sorban; a lámpatest az előre felcsavarozott

m)

rögzítőkapcsokra pattintható

RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m)
Színhőmérséklet

3000, 4000 vagy 5000 K

Színvisszaadási index

80 (4000 K)

Átmenő kábelezés megvalósítható
Tartozékok

Fehér változat: fő tápkábel, összekötő tápkábel
RGB változat: fő táp- és adatkábel, összekötő táp- és

Fényáram-megmaradás 50 000 óra 25ºC-on

adatkábel, Y-elosztó adat- és tápkábel

– L70

Megjegyzések

Ajánlott tápegységek: Philips Xitanium 100 W (913700621091)

Működési hőmérséklet- –20ºC-tól +40ºC-ig

A fehér és egyszínű változatok esetében nincs szükség

tartomány

vezérlésre, a színes változathoz DMX-vezérlő szükséges

Vezérlő

Különálló

Fényerő-szabályozás

Fehér és egyszínű: nem szabályozható
RGB: DMX fényerő-szabályozás

Versions

Vaya Cove SM440L, světelná lišta

Méretezett rajza
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Product

A

SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

600 mm

SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

300 mm

SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE

1200 mm
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