Lighting

ColorBlast Powercore
gen4 - Paras
mahdollinen
värinhallinta
ColorBlast Powercore gen4 RGB
ColorBlast RGB Powercore gen4 on sisä- ja ulkotilojen valonheitinvalaistuksen
seuraava sukupolvi. Seinänpesu-, kohde- ja korostusvalaistukseen soveltuva
ColorBlast RGB Powercore gen4 on tehokas valaisin, jolla saa luotua täyden paletin
rikkaita ja kylläisiä värejä. Lisäksi sen keilakulmia voi säätää käyttökohteessa, ja
runsaan lisävarustevalikoiman ansiosta kokoonpanoja voi mukauttaa joustavasti.

Hyödyt
• Suurempi valovirta dynaamisessa värivalaisimissa
• Joustavuutta ja yhdenmukaista värivaloa
• Kattava valikoima lisävarusteita

Ominaisuudet
• Powercore-teknologian ansiosta valaisin voidaan kytkeä suoraan
verkkojännitteeseen
• Valovirta jopa 1 750 luumenia, täysi RGB
• Valinnaiset levitinlinssit 20°, 40°, 60°, 80° ja 10° x 40° epäsymmetrinen
• Vankan asennuskiinnikkeen ansiosta valaisimen sijoittaminen ja kääntäminen on
helppoa
• Puhdaslinjainen litteä etuosa estää veden kertymisen
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ColorBlast Powercore gen4 RGB

Käyttökohteet
• Rakennusten julkisivut
• Monumentit ja patsaat
• Puistot ja puutarhat
• Sillat ja rakenteet

Spesifikaatiot
Tyyppi

BCP480

Virtalähde

Sisäänrakennettu (oma liitäntälaite LED-moduulissa)

Valonlähde

Integroitu LED-moduuli

Virta-/datalähde

Data Enabler Pro; integroitu data ja virta älykkäisiin LED-

Teho

50 W

Valovuo

1 750 lm

Jännite

100–277 V AC / 50–60 Hz

Valaisimen tehokkuus

35 lm/W

Väri

Harmaa, musta, valkoinen

Valovirran pysyvyys –

100 000 h

valaisimiin, jotka käyttävät Powercore-tekniikkaa

Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta

L70B10
Käyttölämpötila

-40...+50 ºC

Liitäntä

Kaapeli mukana

Huolto

Sisäpuolta ei tarvitse puhdistaa

Versions

Tuotetiedot
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Blast Powercore gen4/gen5, RGBA

Blast Powercore gen4/gen5, RGBA

four channel LED fixture back view

four channel LED fixture front view
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ColorBlast Powercore gen4 RGB

Tuotetiedot
Blast Powercore gen4/gen5, RGBA
four channel LED fixture side view
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