
KARTA KATALOGOWA

PX731
PxTech Midpower 

230V GT

Opis urządzenia

PxTech Midpower 230V GT to lampa LED dedykowana do oświetlenia widowni teatralnych i ekspozycji 
muzealnych. Może być stosowana również do oświetlenia magazynów, hal przemysłowych, stanowisk 
pracy oraz dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

Lampa PX731 wyposażona jest w wydajne diody LED i zasilana napięciem z sieci 230V AC, montowana 
jest do szyny GLOBAL Trac®

 Pulse Control. PX731 jest sterowana za pomocą protokołu DMX-512 oraz 
obsługuje protokół RDM.

Urządzenie jest produkowane w dwóch wersjach emitowanego światła białego: o stałej temperaturze 
barwowej 4000K lub o zmiennej temperaturze barwowej w zakresie 2700 – 5700K.

W lampie PxTech Midpower 230V GT możliwe jest inteligentne sterowanie za pomocą protokołu DMX-
512 oraz RDM, które wpływa na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest płynna regulacja 
jasności od 0 do 100%.

Za pomocą dodatkowego urządzenia PX277 PxArt+ Settings Controller można ustawiać wszystkie 
parametry oraz odczytywać informacje dotyczące czasu pracy i temperatury lampy.

Lampa przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz budynków.

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX731 wraz z ich objaśnieniem:

PX731-XYY-Z

YY – temperatura 
barwowa:
40 – 4000K
DW – Dynamic White

X – współczynnik oddawania barw CRI:
8 – 80

Z – kolor obudowy:
1 – szary
2 – czarny
3 – biały
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Rysunek techniczny

Schemat podłączenia
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Sterownik np. PX333
Zasilanie 230V AC
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Dane techniczne

typ PX731

rodzaj diod Midpower

temperatura barwowa
4000K* – wersja
monochromatyczna
2700K - 5700K – wersja Dynamic White

współczynnik oddawania barw CRI min. 80

sterowanie DMX, RDM

zasilanie 230V AC

montaż szynoprzewód GLOBAL Trac® Pulse Control

pobór mocy 63W (wersja monochromatyczna), 52W (wersja DW)

materiał obudowy aluminium / stal

jasność lampy
wersja monochromatyczna: 6960lm
wersja DW: 5200lm dla 2700K, 5800lm dla 5700K

klasa szczelności obudowy IP30

masa 4kg

wymiary
długość: 1145mm
szerokość: 51mm
wysokość: 107mm

* - na zamówienie lampa dostępna jest również w innej wersji
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