
Starpoint – Tafels betoverend
ensceneren

Pendelarmaturen voor hotels,
bars en restaurants
In de Starpoint pendelarmaturen
komen Richard Kelly’s ontwerpprin-
cipes „Licht om te kunnen zien“ en
„Licht om te bekijken“ samen. De
lichtbundel die omlaag is gericht,
zorgt voor perfecte enscenering
van culinaire heerlijkheden en cock-
tails op tafels en buffetten. Een
blikvanger is de armatuurafsluiting
met een magisch stralende ring.
Met het doorschijnende element
dat alleen in de stralende toestand
zichtbaar is, ontstaat een subtiel
decoratief detail in de ruimte - bij
uitstek geschikt voor hotels, bars en

restaurants. Een variant in chroom
zorgt voor een vleugje Mid Cen-
tury Glamour en kan als spannend
contrast op voortreffelijke wijze
worden gecombineerd met ruwe
materialen, zoals hout en natuur-
steen.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 17.05.2021

Actuele versie onder
www.erco.com/starpoint-pendant

http://www.erco.com/starpoint-pendant
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Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website.

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdeling: extra wide flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Doorschijnende ring
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, helder, buiten hoogglan-

zend bedampt

of

Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, zwart

4 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of chroom
– Aluminium profiel, geëpoxeerd of

verchroomd

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

6 ERCO 3-fasen-adapter of
plafondarmatuur met kap

– Wit of zwart
– Aansluitkabel, doorschijnend, met

trekontlasting

Varianten op aanvraag
– Lichtkleuren: 2700K of 4000K met

CRI 90
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint-pendant

Starpoint Pendelarmaturen
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Kleine armaturenafmetingen
Kleine armaturen maken een onop-
vallende indruk en richten de focus
op het licht. Speciaal bij kleine
ruimtes zijn compacte armatuuraf-
metingen een voordeel.

Decoratieve armaturenrand
Door de doorschijnende ring ont-
staat bij Starpoint een magisch
lichteffect.

Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

Decoratieve armaturenrand

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Fasendimbaar

Starpoint Pendelarmaturen
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Pendeldownlights
Extra wide flood

Accentuering
Voor een gelijkmatige algemene
verlichting kan als geraamde
armatuurafstand (d) tussen twee
Starpoint pendeldownlights de
1,25-voudige hoogte (h) van de
armatuur over het nuttige opper-
vlak worden gebruikt.

Opstelling: d ≤ 1,25 x h

Als wandafstand is de helft van de
armatuurafstand geschikt.

Opstelling: a = d/2

Starpoint Pendelarmaturen – Armaturenindeling
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Fabege AB - WAW
Arena Staden,
Stockholm. Archi-
tectuur: ABREU
Design Studio;
EgnellAllard Inred-
ningsarkitektur,
Stockholm. Licht-
planning: ABREU
Design Studio.
Elektroplan-
ning: Stockholms
Eltjänst Lundén
AB; Elbolaget
LMJ AB; Lundek
Elkonsult AB;
Elarkitektur AB.
Fotografie: Gavriil
Papadiotis, Lon-
den.
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Starpoint Pendelarmaturen

Lichtkleur

Maat 2Maat

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Regeling

Pendeldownlights

Extra wide flood

Fasendimbaar

Wit Wit/doorschijnend

Zwart Zwart/ 
doorschijnend

Chroom Chroom/ 
doorschijnend

10.000 kleuren * 10.000 kleuren */ 
doorschijnend

8W/830lm
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 80
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012487

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint-pendant

Fabege AB - WAW 
Arena Staden, 
Stockholm. Archi-
tectuur: ABREU 
Design Studio; 
EgnellAllard Inred-
ningsarkitektur, 
Stockholm. Licht-
planning: ABREU 
Design Studio.  
Elektroplanning:  
Stockholms 
Eltjänst Lundén 
AB; Elbolaget LMJ 
AB; Lundek Elkon-
sult AB; Elarkitek-
tur AB. Fotografie: 
Gavriil Papadiotis, 
Londen.
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