NEUTRALE BESCHRIJVING

TYPE: Bixx 100
TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

EIGENSCHAPPEN
De track-mounted spotlight, met organisch gevormde kop, is vervaardigd uit aluminium en met zichtbare koelvinnen aan
de achterzijde. De vorm van de kop van deze armatuur kan gelinkt worden aan een oude “koplamp” van een auto. De
driverbehuizing is een smalle balk en wordt met de kortste zijde bevestigd aan de Eutracadapter die op zijn beurt klikt in
het 3-fasig Eutracprofiel. Driver, adapter en kop zijn samen 109 x144x164mm, de kop heeft een diameter van 98mm.
De kop pivoteert 90°, het armatuur op zich draait 355°. Verkrijgbaar in wit, zwart en zilver gelakt.
Deze CE- gekeurde track-mounted spotlight moet op een 3-fasige Eutracrail bevestigd worden d.m.v. een Eutracadapter.
Deze spot heeft een levensduur van L80 B 20 bij 50 000 H. De aluminium reflector met hoge kwaliteit bestaat in 15° 25° 35
° en 50° en is voorzien van de PRI( “Plus reflector technologie for high luminous efficiency and glare-free lighting“) Er is
ook altijd een doorzichtig veiligheidsglas voorzien voor de LEDmodule met SDCM 3. Deze spot zit in de energie efficiëntie
klasse A+ en wordt passief gekoeld door de zichtbare koelvinnen. De spot wordt aangesloten op 220-240v/50HZ. De spot
is IP20 en zit in Isolatie klasse I. Beschikbaar in CRI90 met 2700K-3000K-3500K-4000K al dan niet met Minus blue. Er zijn
ook specifieke modules met Bakery-, Fashion en Meatmodule. Mogelijk met tunable white light.
Toestel moet rechtstreeks op 3-fase rail gemonteerd worden of een monopoint van Eutrac, dit met de bijgeleverde adaptor.
De adaptor wordt eerst mechanisch vastgeklikt d.m.v. een hendel, daarna wordt hij elektrisch bevestigd en wordt
onmiddellijk de fase gekozen.
Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.
UITVOERINGEN
Versie
BIXX 101.30
BIXX 102.30
BIXX 103.30
BIXX 103/B
BIXX 103/F

L/B/H in mm
109/144/164
109/144/164
109/144/164
109/144/164
109/144/164

Lumenoutput (3000K, 50°)
1370
2620
3120
2420
1990

Wattage (in W)
14
27
35
42
42

Lm/w
97.86
97.04
98.14
57.62
47.38

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de
website van de fabrikant.
OPTIES
Instelbare “biconvex” lens voor accent verlichting– Barndoors – Honinggraad raster – DALI – Minus blue
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