Lighting

ColorBlast RGB
Powercore 4.
generasjon Maksimal fargestyring
ColorBlast Powercore gen4 RGB
ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er neste generasjons flomlys for innendørs
og utendørs bruk. ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er spesielt godt egnet for
veggvasking, streifbelysning og spotbelysning. Den er en kraftig armatur som gir alle
fordelene med helt mettede farger i tillegg til hvitt lys av høy kvalitet. Den gir også
en rekke spredningsvinkler som kan konfigureres i felten, og den kan tilpasses med
en rekke tilbehør som gir enda flere konfigurasjonsmuligheter.

Fordeler
• Kraftigere lumeneffekt gir en armatur med dynamiske farger
• Fleksibel fargekonfigurasjon og lyskonsekvens
• Komplett sett med tilbehør

Funksjoner
• Powercore®-teknologi som bruker strøm direkte fra nettspenning
• Lyseffekt på 1750 lumen, full RGB
• Spredningslinser på 20°, 40°, 60°, 80° og asymmetrisk 10° x 40° (tilbehør)
• En slitesterk monteringsbrakett gjør at det er enkelt å posisjonere og rotere
armaturen
• Ren design med flat front som hindrer oppsamling av vann

Product family leaflet, 2022, Oktober 22

data kan endres

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Søknad
• Bygningsfasader
• Monumenter og skulpturer
• Parker og hager
• Broer og konstruksjoner

spesifikasjoner
Type

BCP480

Lyskilde

Integrert LED-modul

Strøm-/dataforsyning

Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente

Effekt

50 W

Nettspenning

100-277 V AC / 50-60 Hz

Spredningsvinkel

10º, 20º, 40º, 60º, 10º x 40º eller 80º x 90º

Dimming

DMX og Ethernet-kontroll via Data Enabler Pro

Lysytelse

1750 lm

Materialer

Innfatning: formstøpt aluminium

Armaturvirkningsgrad

35 lm/W

Vedlikehold av

100 000 timer

Farge

Driftstemperatur

-40 til +50 ºC

Tilkobling

Kabel medfølger

Driver

Innebygd (selvforkoblet LED-modul)

Vedlikehold

Krever ingen innvendig rengjøring

LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Optisk deksel: herdet glass

lumeneffekt – L70B10

Grå, svart, hvit
Andre RAL-farger på forespørsel

Versions

Produkt detaljer
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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

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