Lighting

ArchiPoint iColor
Powercore – ορατό στο
φως της ημέρας
σημειακό LED με έξυπνο
έγχρωμο φως
ArchiPoint iColor
Το ArchiPoint iColor Powercore είναι ένα σημειακό LED εξωτερικού χώρου που είναι
ορατό στο φως της ημέρας. Είναι ιδανικό για ένα εύρος εφαρμογών άμεσης ορατότητας
σηματοδοσίας, αλλά και για εφαρμογές ανάδειξης όπως ο φωτισμός μονοπατιών και
σήμανσης. Αυτά τα πολυχρηστικά φωτιστικά χαμηλού προφίλ χρησιμοποιούνται για την
προβολή βίντεο μεγάλης κλίμακας, γραφικών και περίπλοκων δυναμικών εφέ σε διάφορα
περιβάλλοντα, όπως οι αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις, τα καταστήματα και οι εγκαταστάσεις
ψυχαγωγίας. Το ArchiPoint iColor Powercore προσφέρει απόδοση υψηλής έντασης με
την αποδοτικότητα και το χαμηλό κόστος της τεχνολογίας Powercore σε ένα στιβαρό
περίβλημα αλουμινίου.

Οφέλη
• Εύκολα ορατό σε αστικό περιβάλλον με έντονο φωτισμό και φως ημέρας – ακόμη και σε
απευθείας ηλιακό φως
• Ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore
• Πολυάριθμες επιλογές φακών
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Χαρακτηριστικά
• Ορατό στο φως της ημέρας — Αποδίδει έως 25.150 nit έξυπνου έγχρωμου φωτός, σε ένα
περίβλημα χαμηλού προφίλ, προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα και είναι ιδανικό
για την προβολή βίντεο μεγάλης κλίμακας, δυναμικών εφέ και άλλων εφαρμογών άμεσης
θέασης. Εύκολα ορατό σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό και στο φως της ημέρας —
ακόμη και σε απευθείας ηλιακό φως.
• Άμεση προβολή ή φωτισμός — Υποστηρίζει βίντεο μεγάλης κλίμακας για αρχιτεκτονικές
εφαρμογές, προσόψεις και διαφημιστικές εφαρμογές, για προβολή ημέρα ή νύχτα. Ο
έμμεσος φωτισμός αποδίδει υψηλά επίπεδα έντασης για φάρους, φωτισμό διαδρομών και
φωτισμό δεικτών.
• Πολλαπλές επιλογές βάσης τοποθέτησης — Η βάση τοποθέτησης με αγωγούς διαθέτει
ανοίγματα στα πλάγια και πίσω για εύκαμπτες συνδέσεις σε εγκαταστάσεις επιφανειακής
τοποθέτησης. Η βάση τοποθέτησης με κρυμμένους αγωγούς κρύβει όλους τους αγωγούς
και την καλωδίωση πίσω από την επιφάνεια τοποθέτησης, για τακτοποιημένη όψη.
• Ανώτερη συνάφεια χρωμάτων και ακρίβεια — Ο Optibin, ένας εξελιγμένος αλγόριθμος
binning, θέτει ένα νέο πρότυπο για τη συνάφεια χρωμάτων και την ομοιομορφία των
πηγών LED που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.
• Επιλογές ευέλικτης εγκατάστασης — Τα φωτιστικά χαμηλού προφίλ επιτρέπουν την
εγκατάσταση σε χώρους πολύ μικρούς για συμβατικά φώτα spot. Πολλαπλές επιλογές
βάσης τοποθέτησης προσφέρουν ευελιξία σε μεγάλο εύρος τύπων και συνθηκών
εγκατάστασης.

Εφαρμογή
• Αρχιτεκτονικός
• Καταστήματα
• Ψυχαγωγία

Χαρακτηριστικά
Τύπος

BCP780

Οπτικό σύστημα

Συμμετρική ευρεία δέσμη

Πηγή φωτός

Ενσωματωμένη μονάδα LED

Κάλυμμα οπτικού

Διαφανής θόλος (TSDM)

Ισχύς (+/-10%)

25 W

συστήματος

Διαφανές επίπεδο κάλυμμα (CLFT)

Γωνία δέσμης

180°

Υλικό

Περίβλημα: αλουμίνιο

Φωτεινή ροή

500 lm

Απόδοση φωτιστικού

20 lm/W

Χρώμα

Ασημί γκρι RAL9006

Διατήρηση φωτεινής

50.000 ώρες σε θερμοκρασία T

Σύνδεση

Ελεύθερα καλώδια μέσω στυπιοθλίπτη

Στυπιοθλίπτης καλωδίου

ZCP780 MB SI CE: 4 x Στυπιοθλίπτης M25

Κάλυμμα: πολυανθρακικό

ισχύος - L50
Εύρος θερμοκρασιών

-40 έως +50°C

ZCP780 WMB SI CE: 1 x Στυπιοθλίπτης M25

λειτουργίας

ZCP780 BAJ SI: με σύνδεσμο

Οδηγός

Ενσωματωμένο (μονάδα LED με μπάλαστ)

Εξαρτήματα

Τροφοδοσία ρεύματος/

Data enabler Pro, ενσωματωμένη τεχνολογία δεδομένων και ισχύος

Βάση στήριξης, προστέγασμα αντανάκλασης

Μεταφορά δεδομένων

για έξυπνα φωτιστικά LED με τη χρήση του Powercore

Τάση δικτύου

120 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

ξεχωριστά μια βάση στήριξης ZCP780 (ZCP780 MB / ZCP780

Ρεύμα εκκίνησης

.....

WMB / ZCP BAJ)

Ρύθμιση έντασης

Ψηφιακά μέσω Data Enabler Pro

Εντολή στο σύστημα

DMX ή Ehternet

Σύστημα ενεργοποίησης δεδομένων Pro
Παρατηρήσεις

Για κάθε BCP780 AchiPoint, θα πρέπει να παραγγέλλεται

χειριστηρίων
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Versions

Λεπτομέρειες για το προϊόν
ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

OPDP_BCP780i_0005-Detail
photo
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
OPDP_BCP780i_0011-Detail

OPDP_BCP780i_0013-Detail

photo

photo

OPDP_BCP780i_0015-Detail
photo

OPDP_BCP780i_0021-Detail
photo

OPDP_BCP780i_0023-Detail
photo
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

www.lighting.philips.com

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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