Lighting

eW Blast Powercore
BCP473
BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 10 WH
4000 K - Smalstrålande 10˚ - Vit
eW Blast Powercore är en LED-belysningsarmatur för högintensiv väggbelysning
med vitt ljus som förbrukar mindre energi än armaturer utan LED-teknik. Erbjuder ett
stort urval av färgtemperaturer samt fyra fasta färger (rött, grönt, blått och
bärnstensgult) och ger flexibilitet vid placeringen. Perfekt för många olika
användningsområden, till exempel som arkitektonisk belysning, allmänbelysning och
skylt- och butiksbelysning. LED-tekniken har lång livslängd och minskar
underhållsproblemen genom att den kan användas på ställen där det inte går att
utföra underhåll på lamporna. Det finns flera typer av linser för olika typer av
belysning med vitt ljus.Den integrerade Powercore-tekniken styr snabbt, effektivt
och exakt strömmen direkt från nätspänningen, vilket gör att det inte behövs någon
extra extern strömkälla. Standardkopplingen förenklar monteringen betydligt och
sänker dessutom den totala systemkostnaden.

Produktdata
Allmän information

Livslängd vid 70 % ljusflöde

70000 h

Optic type outdoor

Smalstrålande 10˚

Antal ljuskällor

36 [ 36 st]

Lampfamiljskod

LED-HB [ LED High Brightness]

Utbytbar ljuskälla

No

Drift och elektricitet

Driftdon ingår

Ja

Ingående spänning

100 till 277 V

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Glödtrådstest

Temperatur 650 °C, under 5 s

CE-märkning

CE märkning

Styrenheter och dimring

UL-märkning

UL märke

Dimbara

Livslängd vid 50 % ljusflöde

90000 h
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eW Blast Powercore BCP473

Produktdata

Mekanik och armaturhus
Färg

Vit

Användning och godkännande

Fullständig produktkod

871794379509399

Beställningsproduktnamn

BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 10 WH

EAN/UPC – Produkt

8717943795093

Kod för kapslingsklass

IP66 [ Dammtät, strålskyddad]

Beställningsnummer

79509399

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK10 [ 20 J vandalsäker]

Räknare – Antal per förpackning

1

Räknare - antal förpackningar per kartong 2

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Materialnummer (12NC)

910503702387

Initialt ljusflöde

2390 lm

Nettovikt (stycke)

3,000 kg

Initialt LED-ljusutbyte

50,9 lm/W

Init. korr. färgtemperatur

4000 K

Init. Färgåtergivningsindex

80

Initial ineffekt

50 W

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur

-20 till +50 °C

Måttskiss

eW Blast Powercore
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