Lighting

Metronomis LED – ένα
παιχνίδι φωτός και σκιάς
Metronomis LED Sharp
Η Metronomis LED είναι η πρώτη σειρά τοποθέτησης στην κορυφή ιστού στον κόσμο που
προσφέρει ένα σύνολο περιβαλλοντικών εφέ φωτισμού και προσδίδει σε έργα μια μοναδική
δομική ή αισθητική πινελιά. Ένας καινοτόμος συνδυασμός ανακλάσεων, φωτός και σκιάς
δημιουργεί ένα περιβαλλοντικό σχέδιο στο έδαφος ή στο κάλυμμα για τη δημιουργία
πρόσθετης ατμόσφαιρας. Τέσσερα νέα εντυπωσιακά σχέδια – με οπτική αντιστοίχιση και
αντιστοίχιση μονάδων με το Metronomis I – περιορίζονται στα άκρως απαραίτητα στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διακριτική, διαφανής σχεδίαση συνδυάζεται με το
περιβάλλον της, είτε μοντέρνο είτε κλασικό, ενώ η εικόνα της τη νύχτα είναι τόσο λειτουργική
όσο και διακοσμητική. Το ευέλικτο, αποτελούμενο από υπομονάδες Metronomis LED
συνοδεύεται από μια σειρά στύλων και μια μεγάλη γκάμα οπτικών συστημάτων και εφέ,
επιτρέποντας στους αρχιτέκτονες και τους μελετητές φωτισμού να δημιουργούν μια
ενοποιημένη, συναφή μελέτη φωτισμού, η οποία ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις διαφορές
στην αστική κουλτούρα και ιστορία.

Οφέλη
• Αμιγής σχεδιασμός και σύνολο εφέ φωτισμού που κάνει την πόλη σας μοναδική
• Προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση και βελτιστοποιεί την ασφάλεια
• Πλήρης και καινοτόμος λύση φωτισμού με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα για τον ιστό και το
φωτιστικό

Χαρακτηριστικά
• Ένα σύνολο εφέ φωτισμού στο έδαφος ή στο εσωτερικό ή εξωτερικό του καλύμματος
κάνει δυνατή τη δημιουργία διαφόρων ατμοσφαιρών και την ανάδειξη οδών και αστικών
τοπίων
• Όλα τα πλεονεκτήματα του LEDGINE (υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα
επισκευής και αναβάθμισης, διατήρηση εξαιρετικής ποιότητας φωτός στη διάρκεια ζωής,
πολυχρηστικό)
• Οι πέντε αποκλειστικοί ιστοί αλουμινίου και ξύλου – ύψη 3,5 και 4 μέτρων – τονίζουν το
αμιγές, απλοποιημένο στιλ των φωτιστικών
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Εφαρμογή
• Κέντρα πόλεων και πλατείες
• Εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα
• Οικιστικές και αρχιτεκτονικές περιοχές

Χαρακτηριστικά
Τύπος

BDS660

Δείκτης χρωματικής

84 (3000 K, θερμό λευκό)

Πηγή φωτός

Ενσωματωμένη μονάδα LED

απόδοσης

76 (4000 K, Ουδέτερο λευκό)

Ισχύς (+/-10%)

15 έως 130 W

Διατήρηση της φωτεινής

GreenLine: 100.000 ώρες

Φωτεινή ροή

GreenLine: 1306 έως 6942 lm

ροής - L80F10

EconomyLine: 70.000 ώρες

Economyline: 2123 έως 10428 lm

Εύρος θερμοκρασιών

-20 έως +35 °C

Έως 88 lm/W (3000 K, Θερμό λευκό)

λειτουργίας

Έως 102 lm/W (4000 K, Ουδέτερο λευκό)

Διάταξη οδήγησης

Ενσωματωμένη (μονάδα LED με μπάλαστ)

3000 ή 4000 K

Τάση δικτύου

220-240 V / 50-60 Hz

Ρεύμα εκκίνησης

108 A στα 140 µs

Υλικό

Περίβλημα: αλουμίνιο υψηλής πίεσης

Απόδοση φωτιστικού

Σχετική θερμοκρασία
χρώματος

Χαρακτηριστικά
Ρύθμιση έντασης

Lumistep: 6 και 8 ωρών

Κάλυμμα οπτικού συστήματος: πολυανθρακικό, με ενίσχυση έναντι

DynaDimmer

της υπεριώδους ακτινοβολίας

SDU
Εξωτερική ρύθμιση έντασης 1-10 V

Χρώμα

Καστανοκίτρινο και ανοιχτό γκρι

StarSense RF
Είσοδος συστήματος

Τα υπόλοιπα χρώματα RAL διατίθενται κατόπιν αιτήματος

1-10 V

ελέγχου
Επιλογές

Σύνδεση
Γκάμα διακοσμήσεων στο εξωτερικό κάλυμμα (διαφανές, κουκίδες,
Συντήρηση

συντήρησης (Torx20)

εφέ - διαμαντέ όψη, κυματιστή ή κυκλική - μπορεί να δημιουργείται

Για άνοιγμα του καπακιού: έξι βίδες για αλλαγή σχεδίου και οπτικού

με την τοποθέτηση διαφόρων σχεδίων κάτω από τον εξοπλισμό

συστήματος

LED)

Για άνοιγμα της πλακέτας οργάνων: δύο βίδες και σύνδεσμοι χωρίς
εργαλεία

Κατανομή Metronomis Μεσαία (MDM), Ευρεία (MDW), Ασύμμετρη

Εγκατάσταση

Ειδική σειρά ιστών

(MDA), Συμμετρική (MDS) και Κατακόρυφη (MDV)

Κορυφή ιστού Ψ 60 και 76 mm

Πλάκα διάχυσης, πρισματικές πλάκες (Κυκλική, Ευθείες, Διαμαντέ)

Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 3.5 - 4 m

συστήματος
Κάλυμμα οπτικού

Ένα εργαλείο για άνοιγμα του φωτιστικού για όλες τις εργασίες

Εφέ φωτισμού εντός του εξωτερικού καλύμματος (τρία διαφορετικά

Δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων σχεδίων στο έδαφος

Στοιχείο οπτικού

Κουμπωτό βύσμα Wieland/Adels με πρίζα 3 πόλων (και σήμα
ελέγχου 2 πόλων)

γραμμές, κεκλιμένη στρώση)

Οπτικό σύστημα

Πολύ σκούρο γκρι

Μέγ. SCx: 0.2129 μ.
Πολυανθρακικό κάλυμμα, διαφανές

συστήματος
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
OPDP_BDS650i_0001-Detail
photo

OPDP_BDS650i_0025-Detail
photo

OPDP_BDS650i_0029-Detail
photo
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_BDS650i_0041-Detail
photo

OPDP_BDS650i_0047-Detail
photo

OPDP_BDS650i_0051-Detail
photo
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
OPDP_BDS650i_0055-Detail
photo
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