
Starpoint – Magische blikvanger
aan de wand

Wandarmaturen voor strijklicht
in hotels en restaurants
In de Starpoint wandarmaturen
komen Richard Kelly’s ontwerp-
principes „Licht om te kunnen zien“
en „Licht om te bekijken“ samen.
De lichtbundels, omlaag en naar
keuze ook omhoog gericht, accen-
tueren de wand met een markant
strijklicht. Een bijzondere blikvan-
ger is de armatuurafsluiting met
een magisch stralende ring. Met
het doorschijnende element wordt
de wand met een subtiel, decora-
tief detail aangevuld - ideaal voor
bars, restaurants en hotels, alsmede
voor gangen en trappenhuizen.

Een variant in chroom zorgt voor
een vleugje Mid Century Glamour
en kan als spannend contrast op
voortreffelijke wijze worden gecom-
bineerd met ruwe materialen, zoals
hout en natuursteen.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 09.05.2022

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

http://www.erco.com/starpoint-w
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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
– Wandarmatuur: aluminiumgietwerk/

kunststof, wit of zwart
– Veiligheidsschroef

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

afsnijtechniek) is mogelijk

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-w

Starpoint Wandarmaturen
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Decoratieve wandverlichting
Strijklicht genereert markante
lichteffecten op wanden. De licht-
bundels creëren een blikvanger met
een grotere, decoratieve werking.

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

Bijzondere kenmerken

Decoratieve wand-/ Façade-
verlichting

Decoratieve armaturenrand

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Fasendimbaar

Starpoint Wandarmaturen
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Wandarmaturen
Extra wide flood

Accentuering
Starpoint wandarmaturen met
zowel omlaag als omhoog gerichte
lichtbundels structureren wand-
oppervlakken. Hun strijklicht
benadrukt bovendien de plasticiteit
van materialen. Om verblinding
te vermijden, dienen armaturen
met een lichtuittreding naar boven
niet onder ooghoogte te worden
gemonteerd.

Om met het omlaag gerichte
lichtaandeel een gelijkmatige basis-
verlichting langs een wand te
bereiken, kan de armatuurafstand
(d) tot het met het 2-voudige van
de montagehoogte (h) bedragen.

Opstelling: d = 2 x h

Starpoint Wandarmaturen – Armaturenindeling
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Starpoint wandar-
maturen maken
indruk door hun
hoogwaardige
design en sfeer-
volle licht dat
een visueel
ritme creëert
en verticale archi-
tectuurelementen
benadrukt.
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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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