Lighting

Iøynefallende
utstillingseffekter
ProFlood LED
ProFlood LED er en vanntett lyskaster med både bildeprojisering og original
lysinnramming – et kraftig verktøy som gir designerne stor kreativ frihet ved
utstillingsbelysning. De kan justere lyskasteren for å passe perfekt til omgivelsene,
eller for å skape en bestemt effekt og "skulpturere" lyset.

Fordeler
• Lyseffekt av eksepsjonelt høy kvalitet, inkludert avansert kontroll av lysfordeling
og kraftig redusert blending
• Enkel å montere og justere

Funksjoner
• Projisering av tekst, logoer, mønstre og andre bilder ved hjelp av en gobo
• Justerbare blendere sikrer nøyaktig innramming av ensfargede eller fargede
stråler
• Justerbar stråle (fra 20° til 40°) for presis tilpasning til omgivelsene og justering av
fokus og ensartethet
• Lang levetid på 50 000 timer L80 ved Tq +25 ºC
• Anamorfose: Egen programvare gjør det mulig å beregne påkrevd goboform for å
kompensere for forvrengningen.

Søknad
• Moderne og klassiske bygninger, arkitektonisk flombelysning

spesifikasjoner
Produktnavn

BCP608

Korrelert

Lyskilde

Integrert LED-modul

fargetemperatur

Strøm

55 W (+/-5 %)

Fargegjengivelse

Lysytelse

5590 lm (LED-ytelse)
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4000 K

>70
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Lumenvedlikehold ved

Optisk element

Optisk linsesett

median levetid* 50000

Glass

Klart glass med antirefleksbelegg

timer

Materialer

Innfatning: støpt aluminium, ultramørk grå

Farge

RAL10714 lakkert

Vedlikehold

Nettkontakten kan nås ved å åpne bakdekselet med én klips

Feilrate på

min L80

5%

styringsforkoblinger*
ved 50000 timer
Omgivelsestemperatur

(ingen innvirkning på de optiske innstillingene)
+25 ºC

Behøver ikke å rengjøres på innsiden

og ytelse Tq

Montering

Utendørs: på ramme/vegg på mastehode eller

Driftstemperatur

-20 til 35 °C

Innendørs: på tak eller vegg

Driver

Innebygd (selvforkoblet LED-modul)

*U-formet monteringsbrakett med flate egnet for 3-punkts

Strøm-/dataforsyning

Xitanium LED-drivere 50W/s

feste ved hjelp av M14-bolter

Nettspenning

220–240V / 50–60Hz

Maks. justering fra horisontal posisjon: -180º til +180º

Startstrøm

20 A

Maks. vertikalt sikte: -90til +90º

Dimming

Nei

Driftstemperatur: -20 <Ta< +35 °C

Styringsinput

Nei

Projisert område i horisontal posisjon: 0,12 m²

Tilbehør

Klasse I og Klasse II

*Monteres stående eller hengende

Beskyttelse mot saltvann, 500 timer

*Tilgang til Zoomspot-system ved å åpne frontsylinderen

Andre RAL-farger på forespørsel

M20-nippel for nettkabel med kabeldiametere fra 8 til 12 mm

Modultemperaturbeskyttelse (NTC)
Optikk

Nettstrømtilkobling: skyvekontakter på forkoblingen, 3 poler

ZoomSpot

Kabelnippel

M 20

*Fire ikke-reflekterende linser:regulering av lyskjeglevinkel 2 x

Tilbehør

GOBO-støtte (100 mm), blender, fargefilter

10º til 2 x 20º (zoomspot)

Merknader

Når Proflood er installert på siden over eller under aksen, blir

*Bildestørrelse (Ø): Regulerbar ved å flytte linsen langs den

det projiserte bildet uten gobokorrigering forvrengt. For å

optiske aksen

hindre dette er en bestemt "ANAMORPHOSIS-programvare"

*Bildefokus: regulerbart ved å flytte de to linsene langs den

utviklet for å beregne goboformen som trengs for å

optiske aksen

kompensere for forvrengningen.

*Bildeuniformitet: regulerbar ved å flytte blenderen (Ø 50 mm)

Spesialbestilling: CRI 80 |Overspenningsvern 10 kV| Kan

langs den optiske aksen

dimmes med ekstern boks

Produkt detaljer
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