Lighting

ArchiPoint iColor
Powercore – LEDlyspunkt der er synligt
i dagslys
ArchiPoint iColor
ArchiPoint iColor Powercore er et LED-armatur, der er velegnet til
lyspunktsmarkering med RGB-farve. Armaturet er udført i robust aluminium og er
derfor velegnet til udendørs brug. Den kan placeres på landemærker, men kan
ligeledes anvendes til effektbelysning inden for detailhandel og underholdning. Da
ArchiPoint iColor Powercore har en høj lysintensitet, kan det ses i dagslys. Armaturet
har et avanceret design, når det drejer sig om at vise dynamiske videoeffekter og
grafik. Archipoint Icolor Powercore anvender Powercore-teknologi, hvilket forenkler
og reducerer installationsomkostningerne, da styringsdata bliver kommunikeret over
netforsyningen.

Fordele
• Let at se i oplyste bymiljøer og i dagslys – også i direkte sollys
• Indbygget Powercore-teknologi
• Flere linsemuligheder

Funktioner
• Udbytte på mere end 7.000 nit af intelligent farvet lys, perfekt til video i
storformat, dynamiske effekter eller andre anvendelser med direkte udsyn
• Vandtæt lavprofilsarmaturhus
• Gennemsigtig flad linse til enestående belysning og stibelysning
• Gennemsigtig kuppellinse til anvendelser med direkte udsyn giver en exceptionel
synsvinkel på 180° og ensartet farveblanding
• Mange muligheder for sokkelmontering

Product family leaflet, 2022, juni 14

registrerede til at ændre

ArchiPoint iColor

Anvendelsesområder
• Arkitektur
• Detailhandel
• Underholdning

Specifikationer
Type

BCP780

Lysstyringssystemindga DMX eller Ehternet

Lyskilde

Integreret LED-modul

ng

Watt (+/- 10 %)

25 W

Optik

Symmetrisk spredningsvinkel

Spredningsvinkel

180º

Optikafskærmning

Gennemsigtig kuppel (TSDM)

Lysstrøm

500 lm

Armaturvirkningsgrad

20 lm/W

Klart fladt dæksel (CLFT)
Materiale

Bevarelse af lysudbytte 50.000 timer ved T

Armaturhus: aluminium
Afskærmning: polykarbonat

– L50

Farve

Sølvgrå RAL9006

Driftstemperaturområd -40 til +50 ºC

Tilslutning

Løs leder via forskruninger

e

Forskruning

ZCP780 MB SI CE: 4 x Forskruning M25

Driver

Indbygget

Strøm-/dataforsyning

Data Enabler Pro; integreret data- og strømforsyning til

ZCP780 WMB SI CE: 1 x Forskruning M25
ZCP780 BAJ SI: tilkoblet

intelligente LED-belysningsarmaturer ved brug af Powercore
Netspænding

120-240 V AC / 50-60 Hz

Startstrøm

.....

Dæmpning

Digitalt via Data Enabler Pro

Tilbehør

Sokkel, anti-blændingsskærm
Data enabler Pro

Bemærkninger

For hver BCP780 AchiPoint skal der bestilles en ZCP780-sokkel
særskilt (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP BAJ)

Versions

Oplysninger om produktet
ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens
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ArchiPoint iColor

Oplysninger om produktet
OPDP_BCP780i_0005-Detail
photo

OPDP_BCP780i_0011-Detail

OPDP_BCP780i_0013-Detail

photo

photo

OPDP_BCP780i_0015-Detail
photo
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ArchiPoint iColor

Oplysninger om produktet
OPDP_BCP780i_0021-Detail
photo

OPDP_BCP780i_0023-Detail
photo
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