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Lampa została wykonana w przeważającej części z 
karbonu łączonego aluminiowymi cienkościennymi 
łącznikami i śrubami. Dzięki temu masa lampy bez 
podwozia to zaledwie 2400g. 

Ultralekka lampa LED o mocy 800W Akurat COSMO 
przeznaczona do oświetlania planów zdjęciowych z 
drona. 

COSMO została przystosowana do sterowania drogą 
radiową za pomocą standardowej aparatury RC 
stosowanej do sterowania dronów oraz w modelarstwie. 
Sterownik lampy umożliwia podłączenie dowolnego 
odbiornika RC z wyjściem PWM. Za pomocą radia można 
zdalnie regulować jasność lampy od 0 do 100 procent 
oraz kąt pochylenia lampy w stosunku do płaszczyzny 
lotu, w zakresie +/- 80 stopni. Przechył lampy jest 
realizowany poprzez serwomechanizm wbudowany w 
system mocowania COSMO. Możliwe jest także 
sterowanie manualne lampy, w zakresie regulacji 
jasności oraz odczytu napięcia baterii. 

Każda dioda wyposażona jest w lekkie aktywne 
chłodzenie, sterowane mikrokontrolerem. Dostosowanie 
prędkości wentylatora do aktualnej temperatury diody 
pozwala zaoszczędzić znaczącą ilość energii z 
akumulatora.

Lampa emituje potężny strumień światła o wartości 
przekraczającej 50 tys. lumenów i temperaturze 
barwowej 5600K. Zastosowane do budowy lampy diody 
emitują wysokiej jakości światło o współczynniku 
oddawania barw CRI 97, przy TCS R9 na poziomie 70. 
Diody wyposażone są w wymienne reflektory, dzięki 
czemu możliwe jest dostosowanie kąta wiązki światła do 
wielkości oświetlanej sceny i wysokości lotu drona.

 

Podstawa lampy zastępuje podwozie drona i jest 
wyposażona w odpowiedni zaczep. Dostępne są także 
inne typy mocowania umożliwiające ustawienie COSMO 
na statywie, czy np. na pojeździe. 

Lampa jest przystosowana do zasilania z dwóch 
akumulatorów LiPo o napięciu znamionowym 22,2V (6s) i 
pojemności 5000mAh. W pełni naładowane akumulatory 
pozwalają oświetlać scenę z pełną mocą przez około 15 
minut.  Lampę można także zasilać z dedykowanego 
zasilacza sieciowego, co umożliwia pracę stacjonarną.
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Parametry fotometryczne
 maksymalne natężenie oświetlenia w odległości: 

(w luksach z optyką 27°)         
1m
2m
3m
5m

kąt strumienia (50% natężenia maksymalnego)
temperatura barwowa 

współczynnik oddawania barw CRI

Parametry elektryczne
napięcie zasilania nominalne

moc elektryczna
napięcie zasilania maksymalne

Parametry mechaniczne
liczba źródeł światła (diod LED)

wymiary:
długość 

szerokość
wysokość bez podstawy 
mocowanie do podstawy

podstawowy materiał korpusu
waga

Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia

temperatura przechowywania 

Inne
trwałość źródeł światła

72'000
21'500
10'000
3'700
27°, 48°, 92°
5600 K
Ra=97

44,4 V
800 W
52 V

8

300 mm
300 mm
80 mm
łącznik Akurat
kompozyt z włókna węglowego
2,4 kg

-20+40°C
-40+80°C

50 000 h

(+/-300K)
TCS R9 MIN.70

(2x22.2V)
maksymalna moc pobierana ze źródła zasilania
absolutne maksimum

dla pracy lampy

Specyfikacja techniczna

ULTRALEKKA 
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w zależności od użytej optyki
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