COLORAY LINER 12 (CL-12) – technická specifikace

Napájení:
Zdroj: 15 V DC, 350 mA
Výkon: max. 12W p i max. intenzit vyza ování všech LED
Kompatibilní driver: Coloray Driver 65 (CD-65)
Vyhovuje evropským standard m CE
Sv telné zdroje a optika:
LED diody: 4x1W ervená, 4x1W zelená, 4x1W modrá
Vyza ovací úhel o ek: 15°
Životnost: min. 25 000 h provozu p i plném výkonu všech LED
(100 000 h v režimu barevných efekt )
Svítivost: ervená 70 lm, zelená 125 lm, modrá 57 lm
Komunikace a ízení:
ídicí signál DMX512 (1990)
Režim RGB: 3 kanály
Režim RGB dim: 4 kanály
Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel
Obecné:
Opera ní teplota: max. p ípustné rozmezí -20 °C až 50 °C
Šasi: elox. hliník barva erná
Krytí: IP20 / IP65 - pro instalace uvnit i venku

Rozm ry: délka 411 mm, ší ka 60,6 mm, výška 35,9 mm

Projektory CL-12 a CL-12T jsou kompatibilní s driverem CD-65:

COLORAY LINER 12T (CL-12T) – technická specifikace

Napájení:
Zdroj: 15 V DC, 350 mA
Výkon: max. 12W p i max. intenzit vyza ování všech LED
Kompatibilní driver: Coloray Driver 65 (CD-65)
Vyhovuje evropským standard m CE
Sv telné zdroje a optika:
LED diody: 4x1W ervená, 4x1W zelená, 4x1W modrá
Vyza ovací úhel o ek: 15°
Životnost: min. 25 000 h provozu p i plném výkonu všech LED
(100 000 h v režimu barevných efekt )
Svítivost: ervená 70 lm, zelená 125 lm, modrá 57 lm
Komunikace a ízení:
ídicí signál DMX512 (1990)
Režim RGB: 3 kanály
Režim RGB dim: 4 kanály
Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel

Obecné:
Opera ní teplota: max. p ípustné rozmezí -20 °C až 50 °C
Šasi: elox. hliník barva erná
Krytí: IP20 / IP65 - pro instalace uvnit i venku
Rozm ry: délka 303 mm, ší ka 60,6 mm, výška 35,9 mm

Projektory CL-12 a CL-12T jsou kompatibilní s driverem CD-65:

