Lighting

Vangitsevat
valoefektit
ProFlood LED
ProFlood LED on vedenkestävä projektori, joka mahdollistaa sekä kuvien
heijastuksen että luovan valokehystyksen – voimakas työkalu, joka antaa
valaistussuunnittelijoille paljon luomisvapautta. Projektorin valontuottoa voi säätää
sopimaan tarkasti ympäristöön tai luomaan tietyn efektin – voi jopa sanoa, että
valoa voi muovailla.

Hyödyt
• Erittäin laadukas valontuotto: edistynyt valonjaon hallinta ja merkittävästi
tavallista vähäisempi häikäisy
• Helppo asentaa ja säätää

Ominaisuudet
• Tekstin, logojen, kuvioiden ja muiden kuvien heijastaminen gobolla
• Säädettävät sulkimet rajaavat yksiväriset tai värilliset valokeilat tarkasti
• Valokeilan voi säätää (välillä 20°–40°) tarkoin ympäristöä vastaavaksi, lisäksi
tarkennus ja yhtenäisyys on valittavissa
• Pitkä käyttöikä: 50 000 h (L80B10 25 °C:ssa)
• Anamorfoosi: erityisohjelmisto laskee vääristymän korjaamiseen tarvittavan gobomuodon.

Käyttökohteet
• Modernit ja klassiset rakennukset, arkkitehtoninen valonheitinvalaistus

Spesifikaatiot
Tyyppi

BCP608

Värilämpötila

4 000 K

Valonlähde

Integroitu LED-moduuli

Värintoistoindeksi Ra

>70

Teho

55 W (+/-5 %)

Valovirran teho

väh. L80

Valovirta

5590 lm (LED-valovirta)

keskimääräisen 50 000
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ProFlood LED

tunnin käyttöiän

Optiikka

Optinen linssisarja

aikana*

Optinen kupu

Kirkas lasi, jossa heijastamaton pinnoite

Materiaali

Runko: valettu alumiini, erittäin tummanharmaa

keskimääräinen

Väri

RAL10714-maalattu

vikaantuminen 50 000

Huolto

Verkkovirtaliitin käytettävissä avaamalla takakansi yhdestä

Ohjauslaitteen

5%

tunnin käyttöiän aikana
Suorituskyvyn

kiinnittimestä (ei vaikuta optiikan asetuksiin)
+25 °C

Sisäpuolen puhdistusta ei tarvita

varmistava

Asennus

käyttölämpötila Tq

Ulkovalaistus: pylväsorteen/seinään tai
Sisävalaistus: kattoon tai seinään

Käyttölämpötila

-20...35 ˚C

*U-asennuskiinnike, joka sopii M14-pulteilla tehtävään 3-

Liitäntälaite

Sisäänrakennettu (LED-moduuli sisältää rampin)

pistekiinnitykseen

Virta-/datalähde

Xitanium-LED-virtalähteet 50W/s

Enimmäissäätövara vaakasuunnasta: –180…+180°

Verkkojännite

220–240 V / 50–60 Hz

Enimmäissuuntaus pystysuunnasta: –90 - +90º

Kytkentävirta

20 A

Käyttölämpötila: -20 <Ta< +35 °C

Himmennys

Ei

Heijastettu alue vaakasuorassa asennossa: 0,12 m²

Ohjaa järjestelmän

Ei

*Riippukiinnitys tai pystykiinnitys

syöttöjännitettä
Vaihtoehdot

*Pääsy Zoomspot-järjestelmään avaamalla etuputki
Luokka I ja luokka II

Verkkovirran M20-kaapeliläpivienti, johon sopivat

Merisuolasuojaus (MSP), 500tuntia

halkaisijaltaan 8–12mm:n kaapelit

Muita RAL-värejä saatavana

Optiikka

Kytkentä sähköverkkoon: 3-napainen pistoliitin

Moduulin lämpösuojaus (NTC)

Kaapeliläpivienti

M 20

ZoomSpot

Lisävarusteet

GOBO-tuki (100m), suljin, värisuodatin

*Neljä heijastamatonta linssiä: keilakulman säätö 2 x 10º – 2 x

Muita tietoja

Kun Proflood on asennettu toiselle sivulle akselin ylä- tai

20º (Zoomspot-säätö)

alapuolelle, heijastetusta kuvasta tulee vääristynyt ilman gobo-

*Kuvakoko (Ø): säädettävissä siirtämällä linssiä optisella

korjausta. Tämän korjaamiseksi on kehitetty ANAMORPHOSIS-

akselilla

ohjelmisto, joka laskee vääristymän korjaamiseen tarvittavan

*Kuvan tarkennus: säädettävissä siirtämällä kahta linssiä

gobo-muodon.

optisella akselilla

Erikoistilauksesta: CRI 80 |Syöksyjännitesuojaus 10 kV|

*Kuvan tasaisuus: säädettävissä siirtämällä himmennintä (Ø 50

Himmennys ulkoisella kotelolla

mm) optisella akselilla

Tuotetiedot
ProFlood_LED-BCP608-DP01.tif
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ProFlood LED
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