Lighting

eW Profile Powercore
BCX413LED1--3000 230V L279 WH
3000 K - 105° - 279 mm - Vit
eW Profile Powercore är en LED-armatur för direktspänning och montering under
skåp för allmänbelysning och skyltningsbelysning. eW Profile Powercore finns med
färgtemperaturerna 3 000 K och 4 000 K och passar för nya installationer och
uppgraderingar där det behövs överlägsen belysningskvalitet och avsevärda
energibesparingar. Armaturhusets mycket låga profil, de tre armaturlängderna,
mångsidiga alternativ för elkoppling och armaturfärger som matchar alla miljöer gör
att eW Profile Powercore kan erbjuda designflexibilitet och användarvänlighet på en
helt ny nivå.Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt
uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs
någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och
sänker de totala kostnaderna för systemet.

Produktdata
Allmän information

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Lampfamiljskod

LED1 [ LED Module 100 lm]

Ljuskällans färg

Varmvit

Styrenheter och dimring

Utbytbar ljuskälla

No

Dimbara

Driftdon ingår

Ja

Optikavskärmning/optiktyp

PCO [ polykarbonat opal]

Mekanik och armaturhus

Armaturens ljusfördelning

105°

Armaturhusets material

Strängsprutad aluminium

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

Optisk kupa/linsmaterial

Polykarbonat

Färdig att installera

-

Längd

279 mm

CE-märkning

CE märkning

Färg

Vit

Drift och elektricitet
Ingående spänning
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Ja

Användning och godkännande
230 V

Kod för kapslingsklass

IP50 [ Dammsäker]

data som kan komma att ändras

eW Profile Powercore

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK02 [ 0.2 J standard]

Max. dimringsnivå

10 % (beror på dimmer, ELV)

Lämplig för slumpmässig brytning

Ja (relaretat till nårvaro/rörelsedetektor och

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

dagsljus avkänning

Initialt ljusflöde

256 lm

Initialt LED-ljusutbyte

42,2 lm/W

Produktdata

Init. korr. färgtemperatur

3000 K

Fullständig produktkod

871794379470699

Init. Färgåtergivningsindex

85

Beställningsproduktnamn

BCX413LED1--3000 230V L279 WH

Initial ineffekt

5.5 W

EAN/UPC – Produkt

8717943794706

Beställningsnummer

79470699

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Räknare – Antal per förpackning

1

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported 50000

Räknare - antal förpackningar per kartong 10

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported 50000

Materialnummer (12NC)

910503700640

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported 48000

Nettovikt (stycke)

0,276 kg

Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported 37000

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur

-20 till +50 °C

235 mm (9.25 in)

43 mm
(1.7 in)

Måttskiss

22 mm
(0.88 in)
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