Lighting

PerfectBeam gen.2 για απεριόριστες
δυνατότητες στη
διαμόρφωση φωτισμού
PerfectBeam gen.2
Το PerfectBeam gen2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παράγει φωτισμό άριστης ποιότητας σε
εφαρμογές μουσείων. Επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ανάδειξης και της
προστασίας των έργων τέχνης, αλλά και μεταξύ των εκθεμάτων που αλλάζουν συνεχώς και
της ανάγκης για περιορισμένη συντήρηση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι συχνά
αντικρουόμενες απαιτήσεις για καλή ορατότητα και συντήρηση των έργων τέχνης
καλύπτονται πλέον από τη λύση φωτισμού LED, που δεν εκπέμπει επιβλαβή υπεριώδη ή
υπέρυθρη ακτινοβολία. Το PerfectBeam gen.2 αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα των
αριστουργημάτων και των αντικειμένων, έλκοντας διακριτικά το μάτι του επισκέπτη,
διευκολύνοντάς τον να βλέπει, να ερμηνεύει και να θαυμάζει τα έργα τέχνης έως την
παραμικρή τους λεπτομέρεια. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φως για να
προκαλέσετε συναισθήματα και να δημιουργήσετε μια αξέχαστη μουσειακή εμπειρία. Η
προσαρμοζόμενη σχεδίαση, η μεταβλητή δέσμη, τα εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης
και η ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης διασφαλίζει τη μέγιστη ευελιξία,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φωτισμού των εναλλασσόμενων εκθέσεων, τώρα
αλλά και στο μέλλον.Το PerfectBeam gen.2 είναι επίσης η ιδανική λύση για οίκους μόδας
όπου χρειάζεται να ενισχύονται τα χρώματα και τα υλικά και να τονίζονται οι λεπτομέρειες.

Οφέλη
• Φωτισμός ανώτερης ποιότητας που αναδεικνύει την πρόθεση του καλλιτέχνη ή του
σχεδιαστή
• Εξαιρετική συντήρηση των έργων τέχνης και προστασία των πολύτιμων εκθεμάτων
• Μέγιστη ευελιξία δέσμης με προσαρμογή στις εναλλασσόμενες ανάγκες ανάδειξης των
εκθεμάτων
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PerfectBeam gen.2

Χαρακτηριστικά
• Μεταβλητή δέσμη στόχευσης (από 7° έως 55°) και σύστημα προβολής πλαισίωσης
• Η μεταβλητή δέσμη στόχευσης φτάνει έως τα 1560 lm και το σύστημα προβολής
πλαισίωσης έως τα 920 lm
• Αρθρωτή σχεδίαση με εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης που προσαρμόζονται
εύκολα
• Δεν εκπέμπει υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι επιβλαβείς για τα πολύτιμα
εκθέματα και προκαλεί ελάχιστη αντανάκλαση
• Υψηλή απόδοση χρωμάτων: CRI 94+

Εφαρμογή
• Μουσεία (πίνακες, γλυπτά, άλλα έργα τέχνης)
• Υψηλή μόδα/πολυτελή καταστήματα

Versions

PerfectBeam

PerfectBeam

Λεπτομέρειες για το προϊόν
PerfectBeam gen2 ST512T 6
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PerfectBeam gen.2

Εξαρτήματα
PerfectBeam
Ordercode 19132000

Γενικές πληροφορίες

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

0 to +35 °C

Order Code

Full Product Name

Τύπος οπτικού συστήματος

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

3%

19112200

SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240VDC

Γωνία δέσμης 7° έως 55°

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off

No

19121400

SHARP FRAME Dimm 930/WH/23W-IN220-240VDC

30

Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

-

Βαθμός προστασίας από τις εισροές

IP20

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Ναι

φωτισμού

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου

220/240 V

Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής

120 °

Σήμανση CE

CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class II (II)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται

Όχι

Σήμανση ENEC

-

Σήμανση ευφλεκτότητας

NO

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα

NO

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός

Ναι

Αριθμός οργάνων

1 unit

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Αρχική χρωματικότητα

0.4338, 0.4030
(+/- 0.005);
SDCM 2

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος

3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης

94

Ανοχή φωτεινής ροής

+/-5%

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα

Aluminum

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
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PerfectBeam gen.2

Αρχική απόδοση

Αρχική

Αρχική ισχύς

Order

Αρχική απόδοση

Αρχική

Αρχική ισχύς

Code

Full Product Name

φωτιστικού LED

φωτεινή ροή

εισόδου

Code

Full Product Name

φωτιστικού LED

φωτεινή ροή

εισόδου

19112200

SHARP ZOOM DALI

62 lm/W

1560 lm

25 W

19121400

SHARP FRAME Dimm

40 lm/W

920 lm

23 W

Order

930/WH/25W-

930/WH/23W-

IN220-240VDC

IN220-240VDC
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