DRAGONchain® Colormix, Moduł LED
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Oznaczenie
produktu
DC24A-RGB

Numer
produktu
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Oznaczenie
produktu
DC24A-RGB 1)

1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu
na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które
niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

DRAGONchain™ Colormix – moduł bazowy i całkowity
Uniwersalny moduł LED RGB w klasie ochrony IPx5, także do zastosowań zewnętrznych.
Składa się z 6 płytek LED z 4 diodami Golden DRAGON® Argus.
Wyjątkowe cechy
• Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwia stosowanie modułu w oświetleniu zewnętrznym
• Łatwe podłączenie dzięki wyprowadzonym przewodom zasilającym
• Możliwość obsługi maks. 2 modułow przez 1 sterownik OT EASY 60
• Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)
• Montaż za pomocą śrub M4
• Duża odległość płytek wynosząca 50 cm umożliwia równomierne podświetlenie 1 m2 powierzchni
w kasetonie o głębokości ok. 20 cm i średniej przepuszczalności materiału rozpraszającego światło
• Przy odległości płytek LED od powierzchni materiału rozpraszającego wynoszącej 10 cm powierzchnia
jednolitego podświetlenia wynosi ok. 0,5 m2
• Radiator zintegrowany z płytką LED ułatwia odprowadzenie ciepła.
Zastosowanie:
• Oświetlanie dużych powierzchni/kasetonów o dynamicznej zmianie barwy światła.
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DRAGONchain® Colormix, System
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Oznaczenie
produktu
DC24A-RGB-H
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produktu
1)

KOLOR

4008321254658

RGB

24

24

23

135

625/525/467 3000

64

24

500

6

1

Oznaczenie
produktu
DC24A-RGB-H 1)

1) Optymalna praca z elektronicznym zasilaczem OPTOTRONIC® 24V firmy OSRAM. Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/led-systems-downloads. Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu
na złożoność procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, podane powyżej wartości parametrów technicznych LED należy traktować jedynie jako wartości statystyczne, które
niekoniecznie muszą odpowiadać rzeczywistym parametrom technicznym pojedynczego produktu; poszczególne produkty mogą różnić się pod względem typowych wartości

DRAGONchain™ Colormix – moduł bazowy i całkowity
Uniwersalny moduł LED RGB w klasie ochrony IPx5, także do zastosowań zewnętrznych.
Składa się z 6 płytek LED z 4 diodami Golden DRAGON® Argus.
Wyjątkowe cechy
• Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwia stosowanie modułu w oświetleniu zewnętrznym
• Łatwe podłączenie dzięki wyprowadzonym przewodom zasilającym
• Możliwość obsługi maks. 2 modułów przez 1 sterownik OT EASY 60
• Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)
• Montaż za pomocą śrub M4
• Duża odległość płytek wynosząca 50 cm umożliwia równomierne podświetlenie 1 m2 powierzchni
w kasetonie o głębokości ok. 20 cm i średniej przepuszczalności materiału rozpraszającego światło
• Przy odległości płytek LED od powierzchni materiału rozpraszającego wynoszącej 10 cm powierzchnia
jednolitego podświetlenia wynosi ok. 0,5 m2
• Radiator zintegrowany z płytką LED ułatwia odprowadzenie ciepła.
Zastosowanie:
• Oświetlanie dużych powierzchni/kasetonów o dynamicznej zmianie barwy światła
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