Lighting

eColor Blast
Powercore BCP473
BCP473 36xLED-HB/RD 100-277V 23 BK
Vörös - Medium beam angle 23º - BK
Az eColor Blast Powercore egy rendkívül energiahatékony, nagy intenzitású, színes
fényű, LED-es homlokzatvilágítási lámpatest. A kültéri használatra tervezett eColor
Blast Powercore biztosítja a hatékony és költségkímélő Powercore technológia
előnyeit, és erős alumíniumöntvény házzal rendelkezik. Az eColor Blast Powercore
igen sokoldalúan alkalmazható, például építészeti elemek kiemelésére, táblák
megvilágítására, illetve üzletek és más belső terek kiemelő világítására.

Termék adatok
Általános információ

Bemeneti frekvencia

A fényforrások száma

36 [ 36 pcs]

Fényforrás család kód

LED-HB [ LED High Brightness]

Vezérlők és fényerő-szabályozás

A fényforrás színe

Vörös

Szabályozható fényerő

Cserélhető fényforrás

Nem

Vezérlővel együtt

Igen

Mechanika és tokozás

IEC védelmi osztály

I. biztonsági osztály

Szín

Izzóhuzalos teszt

Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CE jelölés

CE mark

Tanúsítvány és alkalmazási területek

UL jelölés

UL mark

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

Optic type outdoor

Igen

BK

IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár
ellen védett]

Élettartam a 50%-os fényáram-megmaradásig 90000 h
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig 70000 h

50–60 Hz

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK10 [ 20 J vandal-resistant]

Medium beam angle 23º

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)
Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség
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Kezdeti bemeneti feszültség

50 W

100 to 277 V

az adatok változhatnak

eColor Blast Powercore BCP473

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklettartomány

-20 és +50 °C között

Termékadatok
Teljes termékkód

871794379915299

A termék megrendelési neve

BCP473 36xLED-HB/RD 100-277V 23

Rendelési kód

79915299

Számláló – csomag dobozonként

1

Számláló – csomag dobozonként

2

Anyagszám (12NC)

910503702422

Nettó tömeg (darab)

3,000 kg

BK
EAN/UPC - termék

8717943799152

Méretezett rajza

eColor Blast Powercore
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