
Gama completa de
luzes ascendentes
encastradas para dar
um toque diferente ao
espaço
UNIIn-ground

A família UNIIn-ground fornece uma completa gama de luzes ascendentes em

termos de potência, ângulo do feixe, temperatura de cor, etc. Permite dar um toque

diferente ao seu espaço com mais segurança e comodidade. O design compacto e

robusto com corpo em alumínio e os conectores estanque asseguram um

funcionamento de longa duração para não ter de se preocupar após a instalação. O

conector estanque permite uma instalação mais fácil e económica. Além da luz

branca de alta qualidade, as versões RGB (e mono RGB) estão disponíveis com um

descodificador DMX512 integrado.

Benefícios
• Fácil de escolher

• Instalação rápida

• Longa vida útil

• Design robusto para condições adversas
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Características
• vasta gama de potências de 1 W a 36 W
• mais opções do ângulo de feixe de luz

• branco quente padrão e branco neutro, RGB e RGB mono personalizados

• design compacto e menor altura de acessórios

• IK67, IP67, resistência a uma carga estática de 20 kN e superação de teste de

pulverização salina de 500 horas

• temperatura de funcionamento de -40 °C a +50 °C

Aplicação
• Espaços públicos

• Superfícies arquiteturais verticais

• Praças

Versions

BBP403 BS

Desenho dimensional

UNIIn-ground
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