Lighting

eW Blast Powercore
BCP473
BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 21 BK
4000 K - Keskileveä keilakulma 21º - Musta
eW Blast Powercore on ledivalaisin, joka tuottaa tehokasta valkoista pesuvaloa
kuluttaen vähemmän energiaa kuin vastaavat muut kuin ledivalaisimet. Valaisimessa
on suuri valikoima värilämpötiloja, neljä kiinteää väriä (punainen, sininen, vihreä ja
keltainen) ja sijoitteluvaihtoehtoja, joten se soveltuu joustavasti niin arkkitehtonisten
rakenteiden korostamiseen kuin yleisvalaistukseen, valokyltteihin ja myymälätiloihin.
Pitkäikäiset LED-valot vähentävät merkittävästi huolto-ongelmia ja mahdollistavat
valkoisen valon käytön tiloissa, joissa lamppujen huolto voi olla mahdotonta.
Linssivalikoima tukee useita valkoista valoa käyttäviä sovelluksia.Integroitu
Powercore-tekniikka takaa nopean, tehokkaan ja tarkan virransyötön valaisimeen
suoraan verkkojännitteestä, minkä ansiosta ulkoisia virtalähteitä ei tarvita.
Vakiojohdotuksen käyttäminen yksinkertaistaa asennusta huomattavasti ja auttaa
pienentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Tuotetiedot
Yleistä tietoa

Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan

70000 h

Optic type outdoor

Keskileveä keilakulma 21º

Valonlähteiden määrä

36 [ 36 kpl]

Lamppuperheen koodi

LED-HB [ LED High Brightness]

Valonlähde vaihdettavissa

Ei

Käyttö ja sähkötiedot

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Kyllä

Ottojännite

100 - 277 V

Suojausluokka IEC

Suojausluokka I

Syöttötaajuus

50–60 Hz

Hehkulankatesti

Lämpötila 650 °C, kesto 5 s

CE-merkintä

CE-merkintä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

UL-merkintä

UL-merkintä

Himmennettävä

Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan

90000 h
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Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

eW Blast Powercore BCP473

Mekaaniset tiedot ja runko
Väri

Tuotetiedot
Musta

Koko tuotekoodi

871794379512399

Tilaustuotteen nimi

BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 21

Hyväksyntä ja käyttökohteet

BK

IP-luokka

IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

EAN/UPC – tuote

8717943795123

Mek. iskun suojauskoodi

IK10 [ 20 J ilkivaltasuojaus]

Tilauskoodi

79512399

Osoittaja – määrä/pakkaus

1

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Osoittaja – pakkauksia ulommassa

2

Valovirta alussa

2141 lm

laatikossa

LED-valaisimen tehokkuus alussa

45,9 lm/W

Materiaalinumero (12NC)

910503702390

Alun vast. värilämpötila

4000 K

Nettopaino (kappale)

3,000 kg

Alun Värintoistoindeksi

80

Ottoteho alussa

50 W

Käyttökohteiden olosuhteet
Ympäristölämpötila-alue

-20 ... +50 °C

Mittapiirros

eW Blast Powercore
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