Lighting

iColor Accent MX
Powercore
BCP495 100xLED-LP/RGB 100-240V
Punainen, vihreä ja sininen - Polykarbonaattikupu/-suoja, UVkestävä - 610 mm - Alumiini
iColor Accent MX Powercore on putkimainen suorakatselu-LED-valaisin, jolla
voidaan luoda pitkiä värillisiä valojonoja ja värinvaihtotehosteita. Resoluution
säätömahdollisuuden ansiosta tarkkuus riittää suurikokoisten videoiden, grafiikan ja
erikoistehosteiden esittämiseen monenlaisissa arkkitehtonisissa sekä kaupan alan ja
viihdealan ympäristöissä. iColor Accent MX Powercore sisältää tehokkaan ja
taloudellisen Powercore-tekniikan ulkokäyttöön soveltuvassa käyttövalmiissa
alumiinirungossa.Integroitu Powercore-tekniikka takaa nopean, tehokkaan ja tarkan
virransyötön valaisimeen suoraan verkkojännitteestä, minkä ansiosta ulkoisia
virtalähteitä ei tarvita.

Tuotetiedot
Yleistä tietoa

Käyttö ja sähkötiedot

Valonlähteiden määrä

100 [ 100 kpl]

Ottojännite

100 - 240 V

Lamppuperheen koodi

LED-LP [ LED Low Power]

Syöttötaajuus

50–60 Hz

Valonlähteen väri

Punainen, vihreä ja sininen

Valonlähde vaihdettavissa

Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Kyllä

Himmennettävä

Optisen kuvun/linssin tyyppi

PC-UV [ Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-

Kyllä

kestävä]

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokka IEC

Suojausluokka I

Pituus

610 mm

CE-merkintä

CE-merkintä

Väri

Alumiini

Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan

50000 h
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

iColor Accent MX Powercore

Hyväksyntä ja käyttökohteet
IP-luokka

Tuotetiedot
IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Koko tuotekoodi

871794388417999

Tilaustuotteen nimi

BCP495 100xLED-LP/RGB 100-240V

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

EAN/UPC – tuote

8717943884179

Valovirta alussa

164 lm

Tilauskoodi

88417999

LED-valaisimen tehokkuus alussa

9 lm/W

Osoittaja – määrä/pakkaus

1

Ottoteho alussa

20 W

Osoittaja – pakkauksia ulommassa

4

laatikossa

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Materiaalinumero (12NC)

910503701068

Lumen Maintenance 50% at 50°C

Nettopaino (kappale)

1,900 kg

50000

Reported

Käyttökohteiden olosuhteet
Ympäristölämpötila-alue

-20 ... +50 °C

Mittapiirros

608 mm (23.9 in)

63 mm
(2.5 in)

467 mm (18.38 in)

10 mm (0.38 in)
Minimum
distance

52 mm
(2 in)

100 mm
(3.9 in)

47 mm
(1.9 in)

124 mm
(4.9 in)

373 mm (14.7 in)

180 mm
(7.1 in)

12.7 mm
(0.25 in)

183 mm
(7.2 in)
10 mm (0.38 in)
Minimum distance

iColor Accent MX Powercore
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