Lighting

ArchiPoint iColor
Powercore – akıllı
renkli ışığa sahip, gün
ışığında görülebilir
LED noktası
ArchiPoint iColor
ArchiPoint iColor Powercore, gün ışığında görülebilen, dış mekan kullanımı için
onaylanmış bir LED ışık noktasıdır ve yol ve işaretçi aydınlatmalarının yanı sıra bir
dizi doğrudan görülen ve uyarı ışığı uygulaması için ideal özelliklere sahiptir. Çok
yönlü ve dikkat çekmeyen bu armatürler, mimari, perakende ve eğlence sektörü
kurulumları da dahil, bir dizi uygulamada büyük ekran video, grafik ve karmaşık
tasarımlı dinamik efektler görüntülenmesine olanak tanır. ArchiPoint iColor
Powercore, yüksek yoğunluklu çıkışı, Powercore teknolojisinin sağladığı verimlilik ve
düşük maliyetle, sağlam bir alüminyum muhafazada sunar. Powercore, hat voltajı ile
denetim verilerini tek bir kablo üzerinden armatüre gönderir. Böylece kurulumu
belirgin biçimde sadeleştirir ve toplam sistem maliyetlerini azaltır.

Faydaları
• Kentin iyi aydınlatılmış alanlarında ve gün ışığında kolayca görülebilir – doğrudan
güneş ışığında bile
• Entegre Powercore teknolojisi
• Birden çok lens seçeneği
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Özellikler
• 7.000 nit'ten fazla akıllı renk sağlar; geniş ekran video, dinamik efektler ve diğer
direk görüş uygulamaları için uygundur
• Hava koşullarından etkilenmez, dikkat çekmeyen muhafaza
• Parlak aydınlatma ve yol aydınlatmaları için şeffaf düz lens
• Direkt görüş uygulamaları için yarı saydam kubbe, 180°'lik sıra dışı bir görüş açısı ve
uniform renk karışımı sağlar
• Birden çok montaj tabanı seçeneği

Uygulama
• Mimari
• Perakende sektörü
• Eğlence

şartlar
Tip

BCP780

Denetim sistemi girişi

DMX veya Ehternet

Işık kaynağı

Entegre LED modülü

Optik sistem

Simetrik geniş ışın

Güç (+/-%10)

25 W

Optik kapak

Şeffaf kubbe (TSDM)

Işın açısı

180º

Işık akışı

500 lm

Aydınlatma armatürü

20 lm/W

Şeffaf düz kapak (CLFT)
Malzeme

Kapak: polikarbonat

verimi
Lümen çıkışının

T

sürekliliği - L50

Renk

Gümüş grisi RAL9006

Bağlantı

Rakorlar üzerinden soketli kablo

Kablo rakoru

ZCP780 MB SI CE: 4 x Gland M25

Çalışma sıcaklığı aralığı - 40 ila +50ºC
Sürücü

Entegre (kendinden balastlı LED modülü)

Güç/Veri beslemesi

Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma

ZCP780 WMB SI CE: 1 x Gland M25
ZCP780 BAJ SI: konnektürlü
Aksesuarlar

armatürleri için entegre veri ve güç özeliği
Şebeke voltajı

120-240 V AC / 50-60 Hz

Ani akım

.....

Karartma

Veri işleyicisi Pro aracılığıyla dijital

Gövde: alüminyum

Montaj tabanı, parlama levhası
Data enabler Pro

Açıklamalar

Her BCP780 AchiPoint için, bir ZCP780 montaj tabanı ayrıca
sipariş edilmelidir (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP BAJ)

Versions
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ÜRÜN BİLGİLERİ
ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens
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