Lighting

Svært kompakt,
utendørsgodkjent
lineær LED-armatur
for nettspenning
beregnet for skarpe,
hvite
streifbelysningseffekt
er
Vaya Linear LP G2
Vaya Linear LP er en svært slank lineær utendørs armatur for svak streifbelysning,
med valget mellom 120° bred stråle eller elliptisk optikk med 28° x 84°. Den slanke
utformingen er ideell for bruk på trange steder med liten tilbaketrekking eller
tilgjengelig monteringshøyde. Robuste Vaya Linear LP G2 tilbyr et utvalg fargede og
hvite CCT-alternativer med enten statisk av/på eller kontroll via standard DMX-512.
Det diskrete designet med integrert strømforsyning og vanntette kontakter gjør
kablingen enkel, rask og pålitelig.Vil du ha mer informasjon? Gå til ~LT~a
href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2white/"~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~.
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Fordeler
• Egnet for steder med begrenset plass og bruksområder med lav profil (innendørs
og utendørs)
• Rask og enkel montering
• Egnet for bruksområder som svak streifbelysning eller utendørs takbelysning

Funksjoner
• Den lille størrelsen og spesialutformede optikken gjør Linear LP ideell for trange
steder og ved kort belysningsavstand.
• Enkel – direkte behandling av strømtilførsel på 100 til 240 VAC, alt i én slank
innfatning. Dermed elimineres behovet for store eksterne strømforsyninger og
kabelbegrensningene som følger med dem. Det gir mer fleksibel og effektiv
montering.
• Valgfri av/på- eller DMX-512-kontroll gir dimming og dynamisk kontroll med
protokoller som er standard i bransjen. Det gir enkel konfigurering og integrering
med systemer fra tredjepart.
• Vaya Linear-serien, som kommer i to lengde og med bred eller elliptisk
spredningsvinkel, gir deg valget mellom fire fargetemperaturer fra varm 2700 K til
kjølig 5000 K, ulike ensfargede og justerbare monteringsbraketter, er en allsidig
verktøykasse for en rekke bruksområder for linjebelysning, både inne og ute.
• Anodisert aluminiumsinnfatning, herdet glass, ventilasjonsåpninger for
trykkutligning og IP66-utendørsgodkjenning beskytter dette produktet mot barske
utendørsmiljøer, mens vanntette tilkoblinger sikrer pålitelig og rask montering.

Søknad
• Utendørs takbelysning
• Svak streifebelysning

Versions
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