
Foco de alta potência
que oferece
verdadeira
modularidade.
UniFlood M

O UniFlood M é um projetor LED arquitetural, económico e modular em forma

retangular que foi concebido para o exterior, nomeadamente para aplicações de

iluminação por projeção sobre fachadas, paisagens e outros elementos ao ar livre.O

design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor

tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares,

pontes, marcos turísticos e monumentos.Disponível em branco, cores

monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável.As oito lentes de difusão

diferentes que vão desde foco estreito a projetor amplo e a opção de controlo

DMX512/RDM disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade

necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios
• Cada cabeça pode ser inclinada em separado.

• Cada cabeça pode ser controlada em separado (opcional)

• Oito lentes de difusão diferentes que vão desde foco estreito a projetor amplo

• Opção de controlo DMX512/RDM

• Chama de 30 cm até 200 m

• Design robusto e classificação IP66 para utilização no exterior
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Características
• Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K

• Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável

• Comprimentos flexíveis desde 300 a 750 mm

• Ângulos de inclinação ajustáveis para cada cabeça e para todo o conjunto

• Suportes de aço

Aplicação
• Pontes, monumentos e fachadas

• Paisagens

• Parques e praças

Avisos e Segurança
• Apenas para utilização no exterior.

UniFlood M
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