Lighting

UniStrip G4
BCP384 18LED 27K 220V A2 L50 D2
2000 lm - 40 W - UniStrip G4 är en utanpåliggande, utomhusklassad LED-armatur avsedd för fasadoch arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus.;Ett sortiment för alla dina behov väggbelysning, effektbelysning och även linjär strålkastarbelysning.;De robusta,
mekaniska och unika optiska utformningarna gör sortimentet perfekt för belysning
av byggnader, fasader, broar, överfarter och alla användningsområden som kräver
en linjär belysningslösning.;Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och
inställbart vitt samt med DMX-styrsystem med upp till 8 pixlar (8IDs) som ger
arkitekter och designers friheten friheten att testa olika koncept och utformningar
utan begränsningar.

Varning och Säkerhet
• Endast för utomhusbruk

Produktdata
Allmän information

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Ljuskällans färg

Varmvit

Ingående ström

60 A

Driftdon ingår

Ja

Effektfaktor (min)

0.9

Optikavskärmning/optiktyp

GT [ Härdat glas]

Styrgränssnitt

-

Styrenheter och dimring

Anslutning

Kabelhärvor/kablar

Dimbara

Kabel

3-polig kabel 0,3 m, utan kontakt

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Säkerhetsmärkning, antändlighet

För montering på normalantändliga ytor

Armaturhusets material

Strängsprutad aluminium

CE-märkning

CE märkning

Optisk kupa/linsmaterial

Polymetylmetakrylat (PMMA)

Effektiv projicerad yta

0,085 m²

Färg

Mörkgrå

Drift och elektricitet
Inspänning
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Nej

220 till 240 V

data som kan komma att ändras

UniStrip G4

Produktdata

Användning och godkännande
Kod för kapslingsklass

IP66 [ Dammtät, strålskyddad]

Fullständig produktkod

871951492315799

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK06 [ 1 J]

Beställningsproduktnamn

BCP384 18LED 27K 220V A2 L50 D2

EAN/UPC – Produkt

8719514923157

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Beställningsnummer

92315799

Initialt ljusflöde

2000 lm

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Tolerans för ljusflöde

+/-10%

Räknare - antal förpackningar per kartong

4

Initialt LED-ljusutbyte

50 lm/W

Materialnummer (12NC)

911401736433

Init. Corr. färgtemperatur

-

Net Weight (Piece)

2,399 kg

Initialt färgåtergivningsindex

80

Initial kromaticitet

SDCM = 4

Initial ineffekt

40 W

Tolerans för energiförbrukning

+/-10%

Användningsförhållanden
Omgivningstemperatur

-40 till +50 °C

Måttskiss

BCP384 18LED 27K 220V A2 L50 D2
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