
DecoScene LED –
magisk belysning
underifrån
DecoScene LED BBP623

Många designers söker en armatur som inte syns, oavsett om det gäller belysning av

arkitektur eller för att skapa accenteffekter. Med sina infällda höljen är

markstrålkastare så nära denna idealiska situation som det bara går att komma.

DecoScene LED har utformats för att ge den optimala uppåtriktade

belysningseffekten - från kraftfull strålkastarbelysning till mer subtila effekter som

accentbelysning. Dess unika kollimatoroptik ger ett jämnt ljusflöde. Det runda höljet

passar bra in i stenbeläggning, betong eller gräs, vilket gör att ytan blir jämn och

diskret under dagen. Kombinationen av LED-teknik och optik i toppklass gör

DecoScene LED till en mycket flexibel lösning – enkel att installera överallt och med

en perfekt belysningseffekt.

Fördelar
• Optisk effektivitet i toppklass.

• Inget lim används: enkel att komma åt för service och ger bättre

återvinningsmöjligheter vid livscykelns slut.

• Utformningen underlättar användning med konventionella DecoScene-produkter

och projektintegrering.

Funktioner
• Två typer av vitt ljus (2 700 eller 4 000 K)

• Välj mellan tre olika runda strålmönster från smalstrålande 12° till bredstrålande

40°

• Asymmetrisk optik för wall-washing-effekter på fasader
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Användning
• Klassiska och moderna byggnader

• Broar och byggnadsverk

• Monument och skulpturer

• Parker och trädgårdar

Versions

DecoScene LED BBP621

Måttskiss

Produktinformation
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Produktinformation
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Lampfamiljskod LED-HB

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BBP623

 
Ljusteknik

Ljuskällans färg Neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp Klart glas

Standardvinkel för sidoingång -

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0,03

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Glödtrådstest Temperatur

650 °C,

varaktighet 5 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK10

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 4 kV

differentialläge

och 4 kV vanligt

läge

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej tillämpligt

Ljusteknik

Order Code Full Product Name

Armaturens

ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

41907500 BBP623 34xLED-HB/NW II MB GC GR RMR 24° Medelstrålande

ljusfördelning

41908200 BBP623 34xLED-HB/NW II WB GC GR RMR 38° Bredstrålande

ljusfördelning
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