
Priame pixelové
svietidlo na kreatívne
architektonické
osvetlenie a
osvetlenie mediálnych
fasád
UniString

UniString je exteriérový kompaktný architektonický LED pás na priame osvetlenie a

povrchovú montáž navrhnutý na vonkajšie osvetlenie architektonických a

mediálnych fasád. Robustný mechanický dizajn, jednoduchá inštalácia a jedinečné

optické šošovky robia zo svietidla UniString ideálne riešenie pre budovy a mediálne

fasády, mosty, arény, divadlá, zábavné parky a rekreačné strediská. K dispozícii v

bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľné biele. K dispozícii v

symetrických a asymetrických optických distribúciách s voliteľným riadiacim

rozhraním DMX, ktoré architektom a dizajnérom dáva voľné ruky pri preskúmavaní

širokej škály konceptov a dizajnu bez akýchkoľvek obmedzení.
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Výhody
• K dispozícii v troch veľkostiach a troch výkonových radoch, ktoré splnia

požiadavky pri akomkoľvek využití.

• Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.

• K dispozícii je možnosť využiť asymetrický lúč na zaistenie vyššej účinnosti, lepšej

vizuálnej priestupnosti a na zníženie svetelného znečistenia vo vysokých

budovách a vežiach

• Priebežné prekáblovanie pre napájanie a údaje DMX prostredníctvom konektorov

IP67

• K dispozícii vo verziách na montáž na lišty a prisadenú montáž

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

• Štandardný rozstup pixelov 125 mm (od stredu k stredu) pre malé a stredné

veľkosti

• Štandardný rozstup pixelov 200 mm (od stredu k stredu) pre veľké rozmery

• K dispozícii sú prispôsobené montážne lišty (predávajú sa samostatne)

Aplikácie
• Mosty, pamiatky, fasády

• Krajina

• Parky a námestia

Varovanie a ochrana
• Len na exteriérové použitie

Versions

159A0582 159A0794 159A0588

UniString
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Rozmerový obrázok

Všeobecné informácie

Vrátane napájača Nie

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

 
Svetelné technické

Optický kryt/typ šošovky Číry

polykarbonátový

difúzor/kryt

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Označenie CE

Značka horľavosti Pre montáž na

bežne horľavé

povrchy

Požiarna odolnosť Teplota 750 °C,

trvanie 30 s

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK06

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Rozptyl svetelného lúča svietidla Farba svetelného zdroja

01754202 BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20 85° x 110° Neutrálna biela

01753442 BWS301 6LED 40K 24V S N16P12 110° x 110° Neutrálna biela

01754082 BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20 85° x 110° Teplá biela

UniString
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© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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