Lighting

ArchiPoint iColor
Powercore – ponto
LED visível durante o
dia com luz de cor
ArchiPoint iColor
ArchiPoint iColor Powercore é um ponto de luz LED de luz do dia para o exterior,
adequado para várias aplicações de visualização directa e aviso, bem como para
aplicações de acentuação, como, por exemplo, iluminação de caminhos e
sinalização. Estes equipamentos versáteis de perfil baixo possibilitam vídeos em
grande escala, gráficos e efeitos dinâmicos complexos disponíveis através de um
conjunto de definições, incluindo instalações arquitectónicas, de revenda e de
entretenimento. O ArchiPoint iColor Powercore proporciona uma emissão de alta
intensidade com a eficiência e a rentabilidade da tecnologia Powercore num
compartimento resistente de alumínio. O Powercore apresenta tensão de
alimentação e dados para equipamentos através de um único cabo, simplificando a
instalação e reduzindo o custo total do sistema.

Benefícios
• Facilmente visível em ambientes urbanos com iluminação brilhante e à luz do dia
– incluindo sob luz solar directa
• Tecnologia Powercore integrada
• Várias opções de lentes

Product family leaflet, 2022, Outubro 28

Dados sujeitos a alteração

ArchiPoint iColor

Características
• Emite mais de 7000 nits de luz de cor inteligente e é ideal para vídeos em grande
escala, efeitos dinâmicos e outras aplicações de visualização directa
• Compartimento de perfil baixo, resistente a intempérie
• Lente plana transparente para iluminação brilhante e iluminação de caminhos
• Lente em globo translúcida para aplicações de visualização directa,
proporcionando um excepcional ângulo de visão de 180° e uma mistura de cores
uniforme
• Várias opções de base de montagem

Aplicação
• Arquitectura
• Revenda
• Entretenimento

Especificações
Tipo

BCP780

Entrada do sistema de

Fonte de luz

Módulo LED integrado

controlo

Potência (+/-10%)

25 W

Óptica

Feixe largo simétrico

Ângulo do feixe

180º

Tampa da óptica

Globo transparente (TSDM)

Fluxo luminoso

500 lm

Eficiência da luminária

20 lm/W

Tampa plana transparente (CLFT)
Material

Manutenção lumínica – 50.000 horas a T

Invólucro: alumínio
Tampa: policarbonato

L50
Intervalo da

DMX ou Ehternet

-40 a +50ºC

temperatura de

Cor

Cinzento prateado RAL9006

Ligação

Condutor móvel através de conectores

Conector do cabo

ZCP780 MB SI CE: 4 x Conector M25

funcionamento

ZCP780 WMB SI CE: 1 x Conector M25

Controlador

Incorporado (módulo LED com driver)

Fonte de alimentação/

Data Enabler Pro; dados e fonte de alimentação integrados

dados

para equipamentos de iluminação inteligente através do

ZCP780 BAJ SI: conectado
Acessórios

Base de montagem, protecção contra encandeamento
Data Enabler Pro

Powercore

Observações

Para cada BCP780 AchiPoint, deverá ser encomendada

Tensão de rede

120-240 V CA/50-60 Hz

separadamente uma base de montagem ZCP780 (ZCP780

Regulação

Digital através do Data Enabler Pro

MB / ZCP780 WMB / ZCP BAJ)

Versions
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Detalhes do produto
ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

OPDP_BCP780i_0005-Detail
photo
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Detalhes do produto
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