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

53 lm - 2 W - -

UniString är en utanpåliggande, utomhusklassad och arkitektonisk LED-armatur i

kompakt storlek med direkt synfält. Den är utformad för belysningstillämpningar

utomhus inom arkitektur och mediefasader.;Tack vare en robust mekanisk

konstruktion, enkel installation och unika optiska linser är UniString perfekt för

byggnader/mediefasader, broar, arenor, teatrar, nöjesparker och

fritidsanläggningar.;Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart

vitt.;Finns i symmetrisk och asymmetrisk optik med alternativ för DMX-styrning för

att ge arkitekter och designers frihet att utforska en mängd olika koncept och

designlösningar utan begränsningar.

Varning och Säkerhet
• Endast för utomhusbruk

Produktdata

Allmän information

Ljuskällans färg Röd, grön, blå och vit

Utbytbar ljuskälla Nej

Driftdon ingår No

Optikavskärmning/optiktyp PCC [ polykarbonat klar kupa]

Armaturens ljusfördelning 85° x 110°

Styrgränssnitt Dynamix DMX

Anslutning 5-polig tryckanslutning

Kabel 2 meter lång kabel med 10 noder, 200 mm

avstånd och 2 kontaktdon, 5-polig

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass III

Glödtrådstest Temperatur 750 °C, under 30 s

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på normalantändliga ytor

CE-märkning CE märkning

 

Drift och elektricitet

Inspänning 24 DC V

Ingångsfrekvens - Hz

Effektfaktor (min) 0.9

 

Styrenheter och dimring

Dimbara Ja

 

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial Polykarbonat
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Total längd 57,2 mm

Total bredd 15,5 mm

Total höjd 60,1 mm

Färg Svart

Mått (höjd × bredd × djup) 60 x 16 x 57 mm

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP66 [ Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK06 [ 1 J]

 

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde 53 lm

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Initialt LED-ljusutbyte 27 lm/W

Init. Corr. färgtemperatur -

Initialt färgåtergivningsindex -

Initial ineffekt 2 W

Tolerans för energiförbrukning +/-10%

 

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C

Max. dimringsnivå 5 % (1 till 10 V)

 

Produktdata

Fullständig produktkod 871951494665199

Beställningsproduktnamn BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB

N10P20

EAN/UPC – Produkt 8719514946651

Beställningsnummer 94665199

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 120

Materialnummer (12NC) 911401754312

Net Weight (Piece) 0,070 kg

Måttskiss

BWS302 9LED RGBNW 24V A DMX TM TB N10P20
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