Lighting

ColorBlast RGB
Powercore gen4 maksimum renk
kontrolü
ColorBlast Powercore gen4 RGB
ColorBlast RGB Powercore gen4, iç mekan ve dış mekan projektör aydınlatmasında
gelecek nesli temsil etmektedir. Duvar aydınlatması, sıyırmalı aydınlatma ve spot
aydınlatma açısından ideal olan ColorBlast RGB Powercore gen4, tam doygun
renklerle birlikte yüksek kalitede beyazın avantajlarını sunan yüksek performanslı bir
armatürdür. Bu ürün ayrıca alanda yapılandırılabilen ışın açısı yelpazesinin yanı sıra,
sonsuz yapılandırmada kullanılabilen eksiksiz aksesuar ürün grubuyla birlikte
özelleştirme esnekliği sağlamaktadır.

Faydaları
• Dinamik renkte bir armatür için daha yüksek lümen çıkışı
• Renk esnekliği ve tutarlılığı
• Eksiksiz aksesuar seti

Özellikler
• Şebeke gerilimini doğrudan kabul eden Powercore® teknolojisi
• 1750 lümenlik ışık çıkışı, tam RGB
• 20°, 40°, 60°, 80° isteğe bağlı dağınık lensler ve 10° x 40° asimetrik lens
• Dayanıklı montaj desteği, basit konumlandırmaya ve armatür dönüşüne olanak
tanır
• Su birikmesini önleyen sade ön yüzey tasarımı
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ColorBlast Powercore gen4 RGB

Uygulama
• Bina cepheleri
• Anıtlar ve heykeller
• Parklar ve bahçeler
• Köprüler ve yapılar

şartlar
Tip

BCP480

Işık kaynağı

Entegre LED modülü

Güç/Veri Beslemesi

Güç

50 W

Şebeke voltajı

100-277 V AC / 50-60 Hz

Işın açısı

10, 20, 40, 60, 10 x 40 veya 80 x 90º

Karartma

Data Enabler Pro ile DMX ve Ethernet kontrolü

Işık akışı

1750 lm

Malzeme

Muhafaza: dökme kalıp alüminyum

Aydınlatma armatürü

35 lm/W

armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Optik kapak: temperlenmiş cam

verimi
Lümen çıkışının

Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED'li aydınlatma

Renk
100.000 saatlik

Gri, siyah, beyaz
İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri

sürekliliği - L70B10

Bağlantı

Kablo dahildir

Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ila +50 ºC

Bakım

İçinin temizlenmesi gerekmez

Sürücü

Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Versions

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