
Starpoint – Retro ljussättning av
bord

Pendelarmaturer för hotell,
barer och restauranger
I Starpoint pendelarmaturer
förenas Richard Kellys plane-
ringsprinciper "allmänljus" och
"dekorativt ljus". Den nedåtriktade
ljuskäglan ger en perfekt ljussätt-
ning av rätter och cocktails på
bord och bardiskar. Bländskyddet
med den diskret, lysande ringen
skapar ett spännande blickfång.
Det genomskinliga elementet, som
endast syns när armaturen är tänd,
ger upphov till en subtil, dekora-
tiv detalj i rummet som passar
utmärkt i hotell, barer och restau-
ranger. En modell i krom ger en

fläkt av glamour från förra seklets
mitt och kan med fördel kombine-
ras med råa material som trä och
natursten för att ge spännings-
fyllda kontraster.

E
Regionala tekniska förutsättningar:
220-240V 50/60Hz
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.

Edition: 09.05.2022
Aktuell version under
www.erco.com/starpoint-pendant

http://www.erco.com/starpoint-pendant
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Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats.

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelning: extra wide flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Genomskinlig ring
– Optisk cut-off 30°
– Plast, transparent, högblank eloxerad

utsida

eller

Avbländningskon
– Optisk cut-off 30°
– Plast, svart

4 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller krom
– Aluminiumprofil, pulverlackerad eller

förkromad

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

6 ERCO 3-fasadapter eller
takmonteringsdosa med takkopp

– Vit eller svart
– Anslutningsledning, genomskinlig,

med dragavlastning

Varianter på förfrågan
– Ljusfärger: 2700K eller 4000K med

CRI 90
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint-pendant
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Små armaturmått
Små armaturer är diskreta och
riktar uppmärksamheten mot ljuset.
Särskilt i små lokaler är det en
fördel med armaturer i kompakta
format.

Dekorativ armaturkant
Den genomskinliga ringen gör
att Starpoint skapar en magisk
ljuseffekt.

Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

Dekorativ armaturkant

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Fasreglerbar (bakkant)

Starpoint Pendelarmaturer
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Pendeldownlights
Extra wide flood

Accentuering
För en jämn allmänbelysning kan
ett ungefärligt armaturavstånd (d)
mellan två Starpoint pendel-down-
lights vara 1,25 gånger armaturens
höjd (h) över den belysta ytan.

Anordning: d ≤ 1,25 x h

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Starpoint Pendelarmaturer – Armaturanordning
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Villa K. Arkitektur:
skyline architek-
ten, Wien. Foto:
Gustavo Allid
Bernasconi.

Craigavon Paedia-
tric Centre, Belfast.
Arkitektur: Todd
Architects, Belfast.
Ljusplanering:
Arup Lighting,
London. Foto:
Gavriil Papadiotis,
London.
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Starpoint Pendelarmaturer

Ljusfärg

Storlek 2Storlek

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Pendeldownlights

Extra wide flood

Reglerbara med 
dämpteknik

Vit Vit/genomskinlig

Svart Svart/genomskinlig

Krom Krom/genomskinlig

10 000 färger * 10 000 färger */ 
genomskinlig

8W/830lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 80
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012487

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint-pendant

Fabege AB - WAW 
Arena Staden, 
Stockholm. Arki-
tektur: ABREU 
Design Studio; 
EgnellAllard Inred-
ningsarkitek-
tur, Stockholm. 
Ljusplanering: 
ABREU Design 
Studio. Elplane-
ring: Stockholms 
Eltjänst Lundén 
AB; Elbolaget LMJ 
AB; Lundek Elkon-
sult AB; Elarki-
tektur AB. Foto: 
Gavriil Papadiotis, 
London.
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