Lighting

DecoScene LED –
magisk belysning
underifrån
DecoScene LED BBP621
Många designers söker en armatur som inte syns, oavsett om det gäller belysning av
arkitektur eller för att skapa accenteffekter. Med sina infällda höljen är
markstrålkastare så nära denna idealiska situation som det bara går att komma.
DecoScene LED har utformats för att ge den optimala uppåtriktade
belysningseffekten - från kraftfull strålkastarbelysning till mer subtila effekter som
accentbelysning. Dess unika kollimatoroptik ger ett jämnt ljusflöde. Det runda höljet
passar bra in i stenbeläggning, betong eller gräs, vilket gör att ytan blir jämn och
diskret under dagen. Kombinationen av LED-teknik och optik i toppklass gör
DecoScene LED till en mycket flexibel lösning – enkel att installera överallt och med
en perfekt belysningseffekt.

Fördelar
• Optisk effektivitet i toppklass.
• Inget lim används: enkel att komma åt för service och ger bättre
återvinningsmöjligheter vid livscykelns slut.
• Utformningen underlättar användning med konventionella DecoScene-produkter
och projektintegrering.

Funktioner
• Två typer av vitt ljus (2 700 eller 4 000 K)
• Välj mellan tre olika runda strålmönster från smalstrålande 12° till bredstrålande
40°
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DecoScene LED BBP621

Användning
• Klassiska och moderna byggnader
• Broar och byggnadsverk
• Monument och skulpturer
• Parker och trädgårdar

specifikationer
Armatur

BBP621

Nätspänning

100–277VAC/50–60Hz

Ljuskälla

Inbyggd LED-modul

Ingående ström

35 A/350 µs

Effekt (+/-10%)

28 W (vit)

Optisk kupa

Extra vitt glas (+10% genomsläpp)

Spridningsvinkel

12° (smalstrålande), 24° (medelstrålande) och 40°

Material

Armaturhus, frontring: högtryckspressgjutet aluminium

(bredstrålande)

Infällt rör: plast och rostfritt stål

Ljusflöde

1085 lm (varmvitt,2700 K) eller 1345 lm (neutralvitt, 4000 K)

Packningar: silikongummi

Armatureffektivitet

38,7 lm/W (varmvitt, 2700 K) eller 48,0 lm/W (neutralvitt, 4000

Optisk kupa: glas, extravitt, härdat, 15 mm tjockt

K)
Korrelerad

Färg--

Varmvitt: 2700 K och vitt 4000 K

Andra RAL- eller AKZO Futura-färger finns tillgängliga på

färgtemperatur
Färgåtergivningsindex

förfrågan
> 80 (2700 K), > 75 (4000 K)

(CRI)
Bibehållet ljusflöde vid

Anslutning

I armaturen, tryckanslutning med 3-polsspänning

Underhåll

Åtkomst till driftdonet genom att öppna armaturhusets nedre

min L80

del med fyra insexskruvar

medellivslängd* på

Installation

100000 tim
Felfrekvens för

Frontring: mörkgrå, RAL10714

Markmontage med det infällda röret
Armaturen levereras med 2 m fördragna kablar

10%

Drifttemperatur: –20°C < T

styrsystemet vid

Armaturens lutningsvinkel: +/–20°

snittlivslängd på

Statisk belastning: 3000kg

100000 tim

Kabeltätning

2 × M20 för nätkablar och genomgående kabel

Omgivningstemperatur +25°C

Kommentarer

Armaturer kan mot förfrågan skyddas mot saltvatten

för bästa prestanda Tq

Uppfyller normerna IEC 598 och EN60598

Temperaturintervall vid –20 till 35°C

Säkerhetsklasser: klass I, klass II

drift

IP67 – IK10

Driftdon

Inbyggt (integrerat i LED-modul)

Produktinformation
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