Lighting

Lyst, smukt og
fleksibelt armatur til
udendørs brug med
direkte udsyn til
lyskilden og med
intelligent RGBA-lys
FlexElite RGBA
FlexElite er det nyeste, skarpeste og mest fleksible produkt i vores populære Flexserie. Alle store elementer, fra formen over den indvendige elektronik til det
mekaniske design, har gennemgået et omfattende redesign. Vi har skabt FlexElite for
at opfylde de krav, der er i store, utraditionelle bygninger og strukturer. Kernen er et
innovativt modulopbygget design, der gør, at du kan skabe præcist det antal
lyspunkter og den konfiguration af punkter, som du har brug for til dit design.
FlexElites sektioner og forbindelseskabler klikkes sammen hurtigt og nemt, hvilket
giver en surveræn tilpasningsgrad sammenlignet med mindre modulopbyggede
løsninger. Den lange rækkevidde og afstanden mellem lyspunkterne gør, at du kan
påtage dig større udfordringer, end det var muligt tidligere. FlexElite RGBA tilføjer en
særskilt ravfarvet LED, som udvider det tilgængelige udvalg af farver, så det omfatter
varmere toner som f.eks. kraftige guld-, gule og orange nuancer.

Fordele
• Fleksible lysbånd, der kan tilpasses stort set enhver arkitektur
• Suveræn fleksibilitet med hensyn til antal lyspunkter og indbyrdes afstand
• Fire gange så stor lysstyrke som den forrige generation
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Funktioner
• Store installationer — FlexElites modulopbyggede design gør dig fri for de
begrænsninger, som et statisk antal lyspunkter på fleksible kabler udgør, hvilket
giver en lang rækkevidde og større afstand mellem lyspunkterne.
• Skarpere lysudbytte — FlexElite er det skarpeste Flex-armatur, der findes, med et
lysudbytte på mere end 120 lumen pr. lyspunkt.
• Fire forskellige farver — FlexElite-armaturer er oprindeligt designet som armatur
med fire kanaler.
• Maksimalt lysudbytte — Vi finjusterer alle FlexElite-lyspunkter til et maksimalt
lysudbytte, der sikrer en ydeevne, der går langt ud over tilsvarende armaturer.

Anvendelsesområder
• RGBA-effektbelysning med direkte udsyn til lyskilden
• Visning af video med lav opløsning
• RGBA-lysrende-/effektbelysning med lav profil til udendørs brug
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