
DecoScene LED –
μαγικός φωτισμός από
χαμηλά
DecoScene LED BBP621

Είτε προορίζεται για το διάχυτο φωτισμό κάποιου αρχιτεκτονήματος είτε για τη δημιουργία
εφέ ανάδειξης, για πολλούς σχεδιαστές το ιδανικό φωτιστικό θα ήταν αόρατο. Με τα
χωνευτά περιβλήματά τους, οι προβολείς προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή
την ιδανική λύση. Το DecoScene LED έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τα καλύτερα
εφέ φωτισμού προς τα επάνω – από διάχυτο φωτισμό υψηλής ισχύος έως διακριτικότερα
εφέ, όπως φωτισμό ανάδειξης. Η μοναδική ευθυγραμμιστική οπτική του παρέχει
ομοιόμορφη απόδοση φωτισμού και εξασφαλίζει βέλτιστη μείξη χρωμάτων. Τα τετράγωνα
και στρογγυλά περιβλήματα τοποθετούνται άνετα σε πεζοδρόμια, σκυρόδεμα ή χλοοτάπητα,

έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι επίπεδη και διακριτική κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο
συνδυασμός της τελευταίας τεχνολογίας LED και των καλύτερων οπτικών συστημάτων στην
κατηγορία τους καθιστά το DecoScene LED μια απόλυτα ευέλικτη λύση, η οποία παρέχει
δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης σε οποιοδήποτε σημείο και δημιουργεί ένα τέλειο εφέ
φωτισμού.

Οφέλη
• Κορυφαία οπτική απόδοση στην κατηγορία του και πολύ καλή μείξη χρωμάτων
• Χωρίς χρήση κόλλας: επιτρέπει την καλύτερη συντήρηση και προσφέρει μεγαλύτερη

δυνατότητα ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του
• Σχεδίαση που διευκολύνει τη χρήση με συμβατικά προϊόντα DecoScene και την

ενσωμάτωση σε έργα φωτισμού.

Χαρακτηριστικά
• Δύο τύποι λευκού φωτός (2.700 ή 4.000 Κ), τρία πλακάτα χρώματα (κόκκινο, πράσινο,

μπλε), καθώς και εκδόσεις ρυθμιζόμενου λευκού φωτός και RGB

• Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές κυκλικές δέσμες, από στενή 12° έως
ευρεία 40°

• Ασύμμετρο οπτικό σύστημα για εφέ φωτισμού απλίκας σε προσόψεις
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Εφαρμογή
• Κλασικά και μοντέρνα κτίρια
• Γέφυρες και κατασκευές
• Μνημεία και γλυπτά
• Πάρκα και κήποι

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_BBP621i_0001-Detail

photo

OPDP_BBP621i_0003-Detail

photo

OPDP_BBP621i_0009-Detail

photo

DecoScene LED BBP621

2Product family leaflet, 2023, Απρίλιος 14 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές



Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_BBP621i_0011-Detail photo OPDP_BBP621i_0013-Detail

photo

OPPG_BBP621i_0001-

Productguide photo
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED-HB

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

Κωδικός ονομασίας σειράς BBP621

 
Τεχνικός φωτισμός
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

Διαφανές γυαλί

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

-

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

-

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα

επάνω

0,03

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας -

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 650

°C, διάρκεια 5 s

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK10

Surge Protection (Common/

Differential)

Επίπεδο

προστασίας

φωτιστικού από

υπέρταση έως 4 kV

σε διαφορική

λειτουργία και 4 kV

σε κοινή λειτουργία

 
Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Διάχυση

φωτεινής

δέσμης

φωτιστικού Χρώμα πηγής φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος εξωτερικού

χώρου

41878800 BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR

RMR

12° Ουδέτερο λευκό Στενή δέσμη

41879500 BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR

RMR

24° Ουδέτερο λευκό Μεσαίας δέσμης

41880100 BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR

RMR

38° Ουδέτερο λευκό Ευρείας δέσμης

41881800 BBP621 15xLED-HB/NW II NB GC GR

RMR

12° Ουδέτερο λευκό Στενή δέσμη

41882500 BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR

RMR

24° Ουδέτερο λευκό Μεσαίας δέσμης

41883200 BBP621 15xLED-HB/NW II WB GC GR

RMR

38° Ουδέτερο λευκό Ευρείας δέσμης

41884900 BBP621 15xLED-HB/WW I NB GC GR

RMR

12° Θερμό λευκό Στενή δέσμη

41885600 BBP621 15xLED-HB/WW I MB GC GR

RMR

24° Θερμό λευκό Μεσαίας δέσμης

41886300 BBP621 15xLED-HB/WW I WB GC GR

RMR

38° Θερμό λευκό Ευρείας δέσμης

41887000 BBP621 15xLED-HB/WW II NB GC GR

RMR

12° Θερμό λευκό Στενή δέσμη

41888700 BBP621 15xLED-HB/WW II MB GC

GR RMR

24° Θερμό λευκό Μεσαίας δέσμης

41889400 BBP621 15xLED-HB/WW II WB GC

GR RMR

38° Θερμό λευκό Ευρείας δέσμης
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