Lighting

Iögonfallande
ljuseffekter
ProFlood LED
ProFlood LED är en vattentät strålkastare som kan användas för både
bildprojiceringar och belysningsinramningar. Den är ett kraftfullt verktyg som ger
belysningsdesignern stor kreativ frihet. Strålkastarens ljuskägla kan anpassas i detalj
till omgivningen eller för att framkalla en viss effekt, genom att ”skulptera” ljuset.

Fördelar
• Ljusflöde av exceptionellt hög kvalitet, avancerad styrning av ljusfördelningen och
kraftigt minskad bländning
• Enkel att installera och justera

Funktioner
• Projicering av text, logotyper, mönster och andra bilder med hjälp av en gobo
• Justerbara slutare ger en monokrom eller färgad ljuskägla med exakt form
• Justerbar spridningsvinkel (20–40°) ger möjlighet till exakt matchning till
omgivningarna samt justering av fokus och enhetlighet
• Lång livslängd på 50 000 tim L80 vid Tq +25 °C
• Anamorfos: den särskilda programvaran gör det möjligt att beräkna den goboform
som krävs för att kompensera för distorsionen.

Användning
• Moderna och klassiska byggnader, arkitektonisk strålkastarbelysning

specifikationer
Typ

BCP608

Korrelerad

Ljuskälla

Integrerad LED-modul

färgtemperatur

Effekt

55W (+/–5%)

Färgåtergivningsindex

Ljusflöde

5590lm (LED-ljusflöde)
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Bibehållet ljusflöde vid

Optik

Sats med optiska linser

snittlivslängd* på

Optisk kupa

Klart glas, med antireflexbeläggning

50000 tim

Material

Armaturhus: gjutet aluminium, extra mörkgrå

Färg--

RAL10714-lackering

Underhåll

Åtkomst till nätanslutning efter borttagning av den bakre kupan

Felfrekvens för

min L80

5%

styrsystemet vid
snittlivslängd på

med hjälp av en klämma (påverkar inte de optiska

50000 tim

inställningarna)

Omgivningstemperatur +25°C

Ingen invändig rengöring krävs

för bästa prestanda Tq

Installation

Utomhus: på armaturstolpe/vägg eller

Temperaturintervall vid –20°C till +35°C

Inomhus: i tak eller innertak/vägg

drift

*U-format montagefäste med monteringsplåt som är lämplig att

Driftdon

Inbyggt (integrerat i LED-modul)

fästa i tre punkter med M14-skruvar

Spännings- och

Xitanium LED-driftdon 50W/s

Maxjustering från horisontalplan: –180till +180°

dataanslutning

Riktning i vertikalled max: – 90 till +90°

Nätspänning

220–240V/50–60Hz

Drifttemperatur: -20 <Ta< +35°C

Ingående ström

20A

Projicerad yta i horisontalläge: 0,12 m²

Dimning

Nej

*Stående eller hängande montering

Styrsystem ineffekt

Nej

*Åtkomst till zoomspotsystemet via främre cylindern

Tillval

Klass I eller Klass II

M20-nätkabeltätning med möjlighet att använda kablar med

Skydd mot saltvatten (MSP), 500timmar

diametrar mellan 8 och 12mm

Andra RAL-färger finns tillgängliga

Optik

Nätanslutning: tryckanslutning, 3-polig

Modulärt temperaturskydd (NTC)

Kabeltätning

M20

ZoomSpot

Tillbehör

Gobostöd (100mm), slutare, färgfilter

*Fyra reflexionsfria linser: justering av spridningsvinkel, 2×10° till

Kommentarer

När Proflood är installerad på ena sidan eller under axeln blir

2×20° (zoomspot)

den projicerade bilden utan gobokorrigering förvrängd. Den

*Bildstorlek (Ø): kan justeras genom att linsen förflyttas längs

anpassade programvaran ANAMORPHOSIS har utvecklats för

den optiska axeln

att lösa detta problem och beräkna den goboform som krävs

*Bildfokus: kan justeras genom att de två linserna förflyttas

för att kompensera för distorsionen.

längs den optiska axeln

På särskild begäran: CRI 80 |Överspänningsskydd 10 kV| Kan

*Bildens jämnhet: kan justeras genom att bländaren (Ø 50 mm)

ljusregleras med extern box

förflyttas längs den optiska axeln

Produktinformation
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