Lighting

Σποτ LED για
αρχιτεκτονικό φωτισμό
και φωτισμό τοπίου με
έξυπνο συμπαγές λευκό
φως
eW Burst Powercore gen2
Το eW Burst Powercore gen2 είναι ένα φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης που
προορίζεται για εξωτερικό χώρο, σχεδιασμένο για φωτισμό ανάδειξης και τοποθεσιών.Οι
εκδόσεις για αρχιτεκτονικό φωτισμό και φωτισμό τοπίου έχουν απόδοση λευκού φωτός
υψηλής ποιότητας σε θερμή απόχρωση 2700 K ή σε ψυχρή απόχρωση 4000 K, ώστε να
υποστηρίζουν εφαρμογές με φωτισμό προς τα επάνω, φωτισμό διάχυσης και διακοσμητικό
φωτισμό.

Οφέλη
• Συμπαγές λευκό φως υψηλής ποιότητας
• Ευέλικτη τοποθέτηση φωτισμού
• Οικονομικό, εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής
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eW Burst Powercore gen2

Χαρακτηριστικά
• Επεκτείνει τις δυνατότητες προσαρμογής με ένα μεγάλο εύρος νέων επιλογών
εξαρτημάτων Philips.
• Εκτός από τον αρχικό φακό 6°, έξι διαφορετικοί φακοί διάχυσης μπορούν να
προσαρμόσουν το φωτιστικό ώστε να παρέχει γωνίες (ασύμμετρης) δέσμης 10°, 20°, 40°,
60°, 80° και 10° x 40°.
• Τέσσερις επιλογές χρώματος περιβλήματος (μαύρο, γκρι, λευκό και μπρούτζινο) – καθώς
και η επιλογή προσθήκης μιας περσίδας, πλήρους προστεγάσματος θάμβωσης και μισού
προστεγάσματος θάμβωσης – δημιουργούν νέες αισθητικές δυνατότητες για σχεδιαστές
και αρχιτέκτονες.
• Πληροί τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη διάβρωση ASTM G85 και το πρότυπο
ANSI C136.31-2010 με κατηγορία κραδασμών 3G.
• Βελτιώνει την ανθεκτικότητα με νέο επίπεδο φακό που αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού
στο φωτιστικό, διατηρώντας τα LED προστατευμένα και ασφαλή για όλη τη διάρκεια ζωής
του φωτιστικού.
• Ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας 100 έως 277 VAC.
• Ρύθμιση έντασης ακριβείας— Ομαλή ρύθμιση έντασης με ακρίβεια έως και 1%, με το
προαιρετικό σύστημα ενεργοποίησης δεδομένων Data Enabler Pro και την ψηφιακή
διασύνδεση ελέγχου.

Εφαρμογή
• Προσόψεις κτιρίων, επιφάνειες, εμβληματικές κατασκευές και γέφυρες

Versions

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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ColorBurst Powercore gen2 LED

ColorBurst Powercore gen2 LED

spotlight Architectural fixture

spotlight Architectural fixture
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
ColorBurst Powercore gen2 LED
spotlight Architectural fixture
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