Lighting

Yttre dagsljussynlig
punkt med smart
RGB-ljus
ArchiPoint iColor
ArchiPoint iColor Powercore är en dagsljussynlig utomhusklassad LED-ljuspunkt
som passar perfekt för användning för direkt synfält och accentbelysning för
exempelvis gångvägar och markörbelysning. Dessa diskreta och mångsidiga
armaturer visar video i stor skala, grafik och avancerade effekter i många olika
miljöer, t.ex. arkitektur, butiker och underhållning. ArchiPoint iColor Powercore
erbjuder högintensivt ljusflöde med effektiviteten och prisvärdheten hos Powercoretekniken i ett tåligt aluminiumarmaturhus.

Fördelar
• Lätt synlig i starkt upplysta, urbana miljöer och i dagsljus – även i direkt solljus
• Inbyggd Powercore-teknik
• Flera linsalternativ
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ArchiPoint iColor

Funktioner
• Dagsljussynlig – effekt på upp till 25 150 nit med smart färgljus i ett
väderbeständigt hölje med låg profil, som är perfekt för video i stor skala,
dynamiska effekter och andra direktvytillämpningar. Lätt synlig i starkt upplysta,
urbana miljöer och i dagsljus – även i direkt solljus.
• Direktvy eller belysning – har stöd för video i stor skala för arkitektur,
mediefasader och annonsering som syns både dag och natt. Indirekt belysning ger
hög intensitetsnivå för ljusfyrar, gångvägar och markörbelysning.
• Flera alternativ för monteringsfäste – Conduit Mounting Base har öppningar på
sidan och baktill för flexibel anslutning vid utanpåliggande installationer. En dold
Conduit Mounting Base gömmer alla ledningar och kablar under monteringsytan
för ett prydligt utseende.
• Överlägsen färgbeständighet och exakthet – Optibin, en avancerad
sorteringsalgoritm, skapar en ny standard för färgbeständighet och enhetlighet för
LED-källor som används i tillverkning.
• Flexibla installationsalternativ – armaturer med låg profil möjliggör installation på
platser som är för trånga för konventionella spotlights. Ett flertal alternativ för
monteringsfäste ger flexibilitet i ett antal installationstyper och situationer.

Användning
• Byggnads
• Butik
• NÖJESBRANSCHEN

specifikationer
Armatur

BCP780

Styrsystem

DMX eller Ehternet

Ljuskälla

Inbyggd LED-enhet

Optik

Symmetrisk, bredstrålande

Effekt (+/–10 %)

25 W

Kupa

Transparent kupol (TSDM)

Spridningsvinkel

180º

Ljusflöde

500 lm

Ljusutbyte

20 lm/W

Bibehållet ljusflöde –

50 000 timmar vid T

Klart, platt hölje (CLFT)
Material

Armaturhus: aluminium
Skyddsglas/kupa: polykarbonat

Färg

Silvergrå RAL9006

L50

Anslutning

Korskopplingskabel via hylsor

Temperaturintervall vid -40 till +50 ºC

Kabeltätning

ZCP780 MB SI CE: 4 x hylsa M25

drift

ZCP780 WMB SI CE: 1 x hylsa M25

Driver

Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)

Effekt/dataförsörjning

Dataenhet PRO: integrerad data- och strömanslutning för

ZCP780 BAJ SI: förkopplad
Tillbehör

intelligenta LED-armaturer med Powercore
Nätspänning

120-240 V AC / 50-60 Hz

Ingående ström

.....

Ljusreglering

Digitalt via Dataenhet Pro
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Monteringsfäste, bländskydd
Dataenhet Pro

Notera

För varje BCP780 ArchiPoint, ska monteringsfäste ZCP780
beställas separat (ZCP780 MB/ZCP780 WMB/ZCP BAJ)
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ArchiPoint iColor

Versions

Produktinformation
ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

OPDP_BCP780i_0005-Detail
photo
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ArchiPoint iColor

Produktinformation
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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ArchiPoint iColor

Produktinformation
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