LINJÄRBELYSNING TOP30 RGB
System med linjära armaturer för att skapa häftig effektbelysning

BESKRIVNING
TOP30 RGB är en serie med avlånga RGB armaturer som går att kombinera på valfritt sätt.
Används för att skapa effektbelysning på gym, restauranger, barer, lekland etc. Skapa långa
belysningar, fyrkantsarmaturer eller egna mönster. Montera i tak eller vägg. Flera olika
monteringsmöjligheter, inkopplingsalternativ och sätt att styra färgen.
-

RGB effektbelysning för gym, restauranger, barer, lekland
Profilerna kan lackas till valfri färg
Montera nedpendlat eller diktan tak/vägg. Wirekit ingår.
Valfri RGB ljusfärg. Styr med DALI, DMX, fjärrkontroll, Casambi
Smidig installation och inkoppling
5års garanti

KOSTNADSEFFEKTIVT
Styrdon och 24V transformator placeras utanför profilerna, till exempel uppe i taket. På detta
sättet kan systemet kostnadseffektiviseras då flera längder RGB ledlister kan kopplas till samma
styrdon och transformator.
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TEKNISK SPECIFIKATION
Spänning

24V

Längder

1m och 2m profiler som kapas och kombineras

Effekt

15W/m

Ljusflöde

Beror på ljusfärg

Dimbar

Ja. Styr med Dali, DMX fjärrkontroll eller Casambi

Spridningsvinkel

120gr

Anslutning

Kabel 4m till externt styrdon och driver

Material

Aluminium

Färg

Alu, Svart och Vit standard. Går att lacka till valfri färg.

Storlek

33mm bred. 30mm hög.

Montering

Med skruv eller nedpendlat. Wirekit ingår. 24V driver och styrdon placeras utanför armatur

FÄRDIGA MODELLER
Med TOP30 serien kan vi ta fram den längden och modellen ni önskar. Nedan har vi några
kompletta färdiga armaturer i serien TOP30 RGB.
ARTIKELNR

BENÄMNING

INFO

TOP30-2MCA-RGB-X

TOP30 Linjärbelysning Rak 2m RGB Casambi Alu

2m, Alu färg, RGB, Casambi-styrning

TOP30-2MDA-RGB-X

TOP30 Linjärbelysning Rak 2m RGB DALI Alu

2m, Alu färg, RGB, DALI-styrning

Artikelnr X -1 för grå. -2 för svart. -3 för vit
Alla ovan modeller har kabel 4m till driver. Driver saknar anslutningssladd och ansluts av elektriker för dimring. Alla kabellängder och
anslutningar går att anpassa efter projekt.
TOP-konceptet går också att få med fast vita ljusfärger eller dynamisk vit i produkten TOP43

2

xcen.se | 0370-378530

