
Pixel armaturen die
direct in het zicht te
gebruiken zijn voor
creatieve
architecturale
toepassingen en
mediagevels
UniString

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

buiten en is direct in het zicht te gebruiken. De lamp is ontwikkeld voor

architecturale verlichtingstoepassingen buiten en mediagevels. Door het stevig

mechanische en uniek optische ontwerp is UniString eenvoudig te installeren en

ideaal voor het verlichten van gebouwen/mediagevels, bruggen, stadions, theaters,

amusementsparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische

kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Verkrijgbaar in symmetrische en asymmetrische

optische verdelingen met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid

bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.
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Voordelen
• Verkrijgbaar in drie maten en drie vermogensbereiken voor elke toepassing.

• Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik.

• Assymetrische bundeloptie verkrijgbaar voor een hogere efficiëntie, betere visuele

helderheid en minder lichtverontreiniging in hoge gebouwen en torens

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

• Verkrijgbaar met opties voor rail- en opbouwmontage

Kenmerken
• Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K

• Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

• Standaard pixelsteek van 125 mm (centrum naar centrum) voor kleine en

middelgrote afmetingen

• Standaard pixelsteek van 200 mm (centrum naar centrum) voor grote afmetingen

• Op maat gemaakte montagerails verkrijgbaar (apart verkrijgbaar)

Toepassing
• Bruggen, monumenten en gevels

• Landschap

• Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen voor buitengebruik

Versions

159A0723 159A0345 159A0639

Maatschets

UniString
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Maatschets

UniString
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