Lighting

Armatur för
utomhusbruk som ger
smart RGBA-ljus för
direkt synfält
FlexElite RGBA
FlexElite är den senaste, mest ljusstarka och mest flexibla medlemmen i vår
populära Flex-serie. Alla dess viktigaste delar har omarbetats från grunden, från
formfaktorn till den inre elektroniken och den mekaniska utformningen. Vi skapade
FlexElite för att möta de utmaningar som stora, okonventionella byggnader och
strukturer utgör. Med dess innovativa modulära design kan du bestämma precis hur
många noder du vill ha och med vilken konfiguration. FlexElites sektioner och kablar
för elkoppling kan klickas ihop snabbt och enkelt, vilket ger dig oöverträffad
flexibilitet som inte kan uppnås med mindre modulära lösningar. Med FlexElite är
det du som bestämmer antalet noder – samt avståndet mellan dem – så att du kan
skräddarsy lösningen efter projektet. Med längre användningstid och nodavstånd
kan du ta dig an större utmaningar än vad som har varit möjligt tidigare. FlexElite
RGBA har en separat bärnstensgul LED-ljuskälla som utökar de möjliga färgerna så
att de även omfattar varmare toner som exempelvis guld, gul och orange.

Fördelar
• Flexibla band passar nästan all arkitektur
• Oöverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
• Fyra gånger så hög ljusstyrka som den föregående generationen
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Funktioner
• Storskalig installation – FlexElites moduldesign frigör dig från de begränsningar
som ett statiskt antal noder på kablarna innebär – vilket möjliggör längre
användningstid och nodavstånd.
• Högre ljusflöde – FlexElite ger mer än 120 lumen per nod och är den armatur som
har högst ljusflöde.
• Fyra tillgängliga färger – FlexElite-armaturerna är utformade som fyrkanaliga
armaturer.
• Maximalt ljusflöde – Vi ställer in alla FlexElite-noder så att de ger maximalt
ljusflöde vilket garanterar en väldigt hög prestanda jämfört med andra liknande
armaturer.

Användning
• RGBA-effektbelysning för direkt synfält
• Lågupplöst videoprojicering
• RGBA-belysning med låg profil för alkov-/accentbelysning utomhus

Versions
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