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UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage

buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten.

Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het

verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en

monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en

dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en

ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te

proberen zonder beperkingen.

Voordelen
• Unieke optische verdeling van 3 x 90° om binnenframes of buitenranden van

ramen, balkons of deuren te benadrukken.

• Compacte afmeting, licht in gewicht en kantelbare beugels.

• Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX512-signaal.

Kenmerken
• Robuust ontwerp en IP66 voor toepassingen buiten

• Unieke optische verdeling van 3 x 90° om architectonische randen te verlichten

• Drainageontwerp om de ophoping van vuil en water te verminderen

• Verstelbare kantelhoek: -5° to +85°

• Doorvoerbedrading voor elektriciteit en DMX-gegevens via IP67-connectors

Toepassing
• Bruggen, monumenten en gevels

• Landschap

• Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen voor buitengebruik
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Versions

UniEdge 3LED UniEdge 4LED

Maatschets
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Algemene informatie

CE-markering -

Type optische lichtkap/lens Gehard glas

Driver/VSA inbegrepen Nee

Brandbaarheidsmarkering Voor montage op

normaal

brandbare

oppervlakken

 
Goedkeuring en toepassing

IK-classificatie IK06

 
Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde

kleurtemperatuur

-

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92349299 BCP390 3LED RGB 24V 3x90 DMX D3 Rood, groen en blauw

92350899 BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 Warmwit

92351599 BCP390 4LED 27K 24V 3x90 DMX D3 Warmwit

92352299 BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3 Warmwit

Order Code Full Product Name Kleur lichtbron

92353999 BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3 Warmwit

92354699 BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3 Neutraalwit

92355399 BCP390 4LED 40K 24V 3x90 DMX D3 Neutraalwit

92356099 BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3 Rood, groen, blauw en wit
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