Lighting

ColorBlast Powercore
BCP472
BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 WH
Rood, groen en blauw - Middelbrede bundelhoek 23° - White
De ColorBlast Powercore LED-armaturen met hoge prestaties combineren rijke,
verzadigde kleuren en kleurveranderingseffecten voor wallwashing met een
vereenvoudigde installatie. ColorBlast Powercore biedt één enkele oplossing voor
zowel binnen- als buitentoepassingen, terwijl een hele reeks bundelhoeken de
armatuur ideaal geschikt maken voor wallwashing, strijklicht en schijnwerper- en
spotverlichting. De compacte montagekap, draaibare montagebeugel en
vergrendelbare armatuurrotatie bieden een buitengewone veelzijdigheid.De
geïntegreerde Powercore-technologie verzekert een snelle, efficiënte en
nauwkeurige regeling van de voedingsuitgang naar de armatuur, rechtstreeks vanaf
de lijnspanning, wat het gebruik van externe voedingsunits overbodig maakt. Het
gebruik van standaard bedrading vereenvoudigt de installatie drastisch en helpt de
totale systeemkosten te verlagen.

Product gegevens
Algemene informatie

UL-merkteken

UL-merkteken

Aantal lichtbronnen

36 [ 36 stuks]

Levensduur tot 50% lichtstroom

90000 h

Code lampenfamilie

LED-HB [ LED High Brightness]

Levensduur tot 70% lichtstroom

70000 h

Bundelhoek lichtbron

24 °

Optic type outdoor

Middelbrede bundelhoek 23°

Kleur lichtbron

Rood, groen en blauw

Lichtbron vervangbaar

Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Driver meegeleverd

Ja

Ingangsspanning

100 tot 240 V

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

Ingangsfrequentie

50 tot 60 Hz

Gloeidraadtest

Temperatuur 650 °C, duur 5 s

CE-markering

CE-markering
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Toepassingsomstandigheden

Regelsystemen en Dimmers
Dimbaar

Ja

Bereik omgevingstemperatuur

-20 tot +50 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productgegevens

Kleur

Volledige productcode

871794379502499

Productnaam voor bestelling

BCP472 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 WH

EAN/UPC - Product

8717943795024

IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof,

Bestelcode

79502499

straalwaterdicht]

Local Code

BCP47036RGB23WH

IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]

Numerator - Aantal per pak

1

White

Goedkeuring en Toepassing
IP-beschermingsklasse

Slagvastheidcode

Numerator - Dozen per buitendoos 2

Initiële prestaties (conform IEC)

Materiaalnr. (12NC)

910503702334

Initiële lichtstroom

1222 lm

Netto gewicht (per stuk)

3,000 kg

Initieel rendement LED-armatuur

23,9 lm/W

Initieel ingangsvermogen

50 W

Maatschets

ColorBlast Powercore
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