
UniString
BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB N10P20

53 lm - 2 W - -

UniString er en overflatemontert, utvendig rangert arkitektonisk LED i kompakt

størrelse med direkte utsiktsstreng, som er designet for belysningsapplikasjoner på

arkitektoniske og mediefasader utendørs.;Den robuste mekaniske designen, enkel

installasjon og unike optiske linser gjør UniString ideell for bygninger/ mediefasader,

broer, arenaer, teatre, fornøyelsesparker og rekreasjonssentre.;Tilgjengelig i hvite,

monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit.;Tilgjengelig i symmetriske og

asymmetriske optiske distribusjoner med DMX-kontrollalternativ for å gi arkitekter

og designere friheten til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten

begrensninger.

Warnings and safety
• Kun til utendørs bruk

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefarge Rød, grønn, blå og hvit

Lyskilde kan byttes ut No

Driver inkludert No

Optisk deksel-/linsetype PCC [ Polycarbonate bowl/cover clear]

Lysstrålespredning fra armatur 85° x 110°

Kontrollgrensesnitt Dynamix DMX

Tilkobling Push-in-kobling, 5-pols

Kabel 2 m lang kabel med 10 noder, 200 mm avstand

og 2 kontakter, 5-pols

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse III

Test av glødetråd Temperatur 750 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennbare overflater

CE-merke CE mark

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 24 DC V

Inngangsfrekvens - Hz

Strømfaktor (min.) 0.9

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Polykarbonat

Optisk deksel-/linsemateriale Polykarbonat
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Total lengde 57,2 mm

Total bredde 15,5 mm

Total høyde 60,1 mm

Farge Sort

Mål (høyde x bredde x høyde) 60 x 16 x 57 mm

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning,

spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode IK06 [ 1 J]

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysytelse) 53 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 27 lm/W

Oppr. korr. fargetemperatur -

Oppr. Fargegjengivelsesindeks -

Opprinnelig inngangseffekt 2 W

Strømforbruktoleranse +/-10%

 

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -40 to +50 °C

Maksimalt dimmenivå 5% (1 to 10 V)

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871951494665199

Produktnavn for bestilling BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB

N10P20

EAN/UPC – produkt 8719514946651

Bestillingskode 94665199

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 120

SAP-materialer 911401754312

Net Weight (Piece) 0,070 kg

Målskisse

BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB N10P20

UniString
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