
Aparate de iluminat
cu distribuție directă,
pentru aplicații
creative de fațade
arhitecturale și media
UniString

UniString este un șir de LEDuri cu vizualizare directă, cu montaj pe suprafețe

exterioare și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat

exterior al fațadelor arhitecturale și media. Datorită designului mecanic robust,

caracteristicilor de instalare ușoară și lentilelor optice unice, UniString este ideal

pentru fațadele clădirilor/media, poduri, arene, teatre, parcuri de distracții și centre

de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil.

Variantele disponibile au distribuții optice simetrice și asimetrice, cu opțiune de

control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă

largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii
• Este disponibil în trei dimensiuni și trei intervale de putere, pentru a satisface

cerințele tuturor aplicațiilor.

• Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior.

• Opțiunea cu fascicul asimetric pentru eficiență sporită, degajare vizuală

îmbunătățită și poluare luminoasă redusă în clădirile înalte și turnuri

• Cablaj continuu pentru alimentare și date DMX prin conectori IP67

• Disponibilitate pentru variantele cu montare pe șină și pe suprafețe
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Caracteristici
• Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K

• Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil

• Distanță standard între pixeli eeste de 125 mm (centru-la-centru), pentru

dimensiuni mici și medii

• Distanță standard între pixeli este de 200 mm (centru-la-centru), pentru

dimensiuni mari

• Șine de montare personalizate disponibile (comercializate separat)

Cerere
• Poduri, monumente și fațade

• Peisagistică

• Parcuri și piețe

Warnings and safety
• Doar pentru uz în exterior

Versions

159A0582 159A0794 159A0588

Cote

UniString
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Cote

General information

Balast inclus Nu

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

 
Light technical

Tip capac optic/lentilă Glob/capac

transparent din

policarbonat

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Marcaj CE

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare

pe suprafeţe

inflamabile în

mod normal

Test de incandescență Temperatură 750

°C, durată 30 s

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK06

Light technical

Order Code Full Product Name

Lățime fascicul de lumină corp de

iluminat

Culoare sursă de

lumină

01754202 BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20 85° x 110° Alb neutru

01753442 BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 110° x 110° Alb neutru

01754082 BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20 85° x 110° Alb cald
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