
Vonkajšie bodové
svetlo s najlepším
pomerom cena/výkon
a vyššou účinnosťou a
výkonom
UniPoint

Svietidlo UniPoint je určené na bežné aj na akcentačné osvetlenie, pričom teleso

svietidla nie je vidieť a viditeľné je iba vydávané svetlo. Takéto prevedenie umožňuje

meniť vzhľad prostredia, napríklad pridaním nenápadných, alebo naopak výrazných

kontrastných efektov. Okrem toho to je výnimočné aj z iných hľadísk, ako je

energetická účinnosť, chromatická kvalita a miniaturizácia. Môžeme navyše zaručiť

mimoriadnu spoľahlivosť a vysokú odolnosť proti nepriaznivému počasiu a

vandalizmu.

Výhody
• Veľmi kompaktný štýlový dizajn

• Výhodná cena pri normách značky PHILIPS

• Jednoduchá a flexibilná montáž

• Prispôsobenie na mieru
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Vlastnosti
• Vysoko kvalitný LED svetelný zdroj

• Rôzne možnosti svetelných zdrojov a uhlov vyžarovania

• Teleso z hliníka liateho pod tlakom + tmavosivá piesková povrchová úprava

chrániaca proti korózii

• Štrukturálne vodovzdorná technológia

• IP66

• IK06

• Kvalita a spoľahlivosť v súlade so všetkými predpismi

Aplikácie
• Budovy

• Sochy

• Stĺpy

• Piliere

• Odkvapy

Rozmerový obrázok

Všeobecné informácie

Vrátane napájača Nie

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

 
Svetelné technické

Optický kryt/typ šošovky Sklenený difúzor/

kryt

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

-

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE -

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK06

Svetelné technické

Order Code Full Product Name

Rozptyl

svetelného lúča

svietidla

Farba svetelného

zdroja Vonkajší typ optiky

01710752 BGP312 3LED 2700K

WB

40° 827 teplá biela Široký uhol vyžarovania

(42°)

01710782 BGP312 3LED 3000K

WB

40° 830 teplá biela Široký uhol vyžarovania

(42°)

01710812 BGP312 3LED 4000K

WB

40° 840 neutrálna biela Široký uhol vyžarovania

(42°)

01710852 BGP312 5LED 3000K

NB

10° 830 teplá biela Úzky uhol vyžarovania 10°

01710872 BGP312 5LED 3000K

WB

40° 830 teplá biela Široký uhol vyžarovania

(42°)

UniPoint
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