
Veľmi výkonný
svetlomet s podporou
skutočnej modularity.
UniFlood M

UniFlood M je cenovo dostupný modulárny architektonický LED svetlomet

obdĺžnikového tvaru určený do exteriéru navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a

exteriéru. Odolná mechanická konštrukcia a efektívna optická konštrukcia z neho

robia ideálne riešenie na osvetlenie fasád viacposchodových budov, mostov,

pamiatok a pamätníkov. Je dostupný s bielou farbou, monochromatickými farbami,

RGB, RGBW a nastaviteľnou bielou farbou svetla. Osem rôznych šošoviek

rozptyľujúcich svetlo, od úzkeho bodového lúča po široké nasvietenie, a voliteľne

dostupné riadiace rozhranie DMX512/RDM poskytujú architektom a dizajnérom

slobodu pri navrhovaní rozmanitých konceptov a dizajnu bez obmedzení.

Výhody
• Každú hlavu možno samostatne nakloniť

• Každú hlavu možno samostatne ovládať (voliteľné)

• Osem rôznych šošoviek rozptyľujúcich svetlo – od bodového svetla po široký

svetlomet

• Voliteľné riadiace rozhranie DMX512/RDM

• 10 luxov až na vzdialenosť 200 m
• Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri

Vlastnosti
• Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
• Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla

• Flexibilná dĺžka od 300 do 750 mm

• Nastaviteľné uhly naklopenia jednotlivých hláv a celej súpravy

• Oceľové konzoly
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Aplikácie
• Mosty, pamiatky, fasády

• Krajina

• Parky a námestia

Varovanie a ochrana
• Len na exteriérové použitie.

UniFlood M
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