
Proiector de mare
putere cu
modularitate reală.
UniFlood M

UniFlood M este un proiector LED arhitectural, modular, cu formă rectangulară, de

exterior, cu un raport calitate pret excelent, care este conceput pentru aplicații de

iluminat ale fațadelor, peisajelor și iluminat ambiental de exterior.Designul mecanic

robust și designul optic de înaltă eficiență îl fac ideal pentru iluminarea fațadelor

exterioare pe mai multe etaje, a podurilor, a punctelor de atracție și a

monumentelor.Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb

reglabil.Sunt disponibile opt lentile pentru diferite fluxuri luminoase, de la flux îngust

până la flux larg și opțiuni de control DMX512/RDM, pentru a oferi arhitecților și

designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii
• Fiecare modul poate fi înclinat/reglat individual

• Fiecare modul poate fi controlat individual (opțional)

• Opt lentile diferite pentru diferite fluxuri luminoase, de la spot îngust până la flux

larg

• Opțiune de control DMX512/RDM

• Nivel de iluminare excelent: 1 foot-candle( ̴10 lux), până la 200 m

• Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare în mediu exterior

Caracteristici
• Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K

• Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil

• Lungimi flexibile între 300 și 750 mm

• Unghiuri de înclinație ajustabile pentru fiecare modul și pentru întregul set

• Suporturi din oțel
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Cerere
• Poduri, monumente și fațade

• Peisagistică

• Parcuri și piețe

Warnings and safety
• Doar pentru uz în mediu exterior.

UniFlood M
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