
AANSTRALING

SCULPdot

Ontwerper : Voxdale

Veelzijdige LED schijnwerper voor accent- 
en architecturale verlichting

De SCULPdot is ontworpen om architecturale details, 
beeldhouwwerken enz. te verbeteren, een nuttig 
hulpmiddel voor een zorgvuldig verlichtingsontwerp, vooral 
in combinatie met de SCULPflood armaturen. Compact en 
elegant, de SCULPdot is ontworpen zonder zichtbare 
schroeven aan de voorkant van het frame om de esthetiek 
te handhaven. 

De schijnwerper combineert meerkleurige technologie en 
speciale lenzen voor een perfecte kleurenmix. Deze functie 
helpt ontwerpers het gewenste resultaat te leveren. In het 
oog springende dynamische lichtscenario’s kunnen worden 
bediend via het DMX-RDM protocol.

ACCENT EN 
ARCHITECTURAA

L

BRUGGEN
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SCULPdot | OVERZICHT

Concept

SCULPdot is samengesteld uit een gegoten aluminium behuizing en een lichtkap van gehard 
glas of polycarbonaat. Dankzij een externe refractor kan de lichtbundel eenvoudig ter plaatse 
aangepast worden. De refractor kan de lichtverdeling van een HID-oplossing nabootsen. 

Bovendien biedt de bijbehorende beugel een hellingshoeksysteem waardoor afstelling ter 
plaatse mogelijk is. Al deze functies vergemakkelijken de nauwkeurige afstelling voor een 
optimaal eindresultaat. Voor meer flexibiliteit in de installatie en om te voldoen aan specifieke 
beperkingen (bijvoorbeeld hoge omgevingstemperatuur), kunnen de driver en voeding op 
afstand worden geïnstalleerd.

TOEPASSINGEN
 ACCENT EN ARCHITECTURAAL

 BRUGGEN

VOORDELEN
 Nauwkeurige, ter plaatse instelbare, 
fotometrische distributie met externe 
refractor

 Brede range van bedrijfstemperaturen

 Zeer goede kleurmenging op korte 
afstand met speciale lenzen met 
meerkleurige LED-technologie

 Verbindingen kunnen worden gemaakt 
zonder speciaal gereedschap

 Hellingshoek aangegeven op 
montagebeugel

SCULPdot is beschikbaar met 
monochromatische, RGBW, RGBA en 
instelbaar witte LEDs.
 

Dankzij een externe refractor kan de 
lichtbundel gemakkelijk ter plaatse aangepast 
worden.
 

Voor dynamische lichtscenario’s kan de 
SCULPdot bediend worden met DMX- of DALI-
protocollen.
 

SCULPdot is leverbaar met een interne 
(standaard) of externe driver.
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SCULPdot | KENMERKEN

ALGEMENE INFORMATIE

CE Merk Ja

ROHS compatibel Ja

Testing standaards LM 79-08 (alle metingen in ISO17025 
geaccrediteerd laboratorium)

BEHUIZING EN AFWERKING

Behuizing Aluminium

Optiek Polycarbonaat

Lichtkap Gehard glas
Polycarbonaat

Afwerking behuizing Polyester poedercoating

Standaard kleur AKZO 900 grijs gezandstraald

Dichtheid IP 66

Schokweerstand IK 06, IK 08

· Elke andere RAL of AKZO kleur op aanvraag
· IK-waarde kan verschillen afhankelijk van de grootte/configuraties. Voor 
meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Isolatieklasse Class I EU, Class II EU

Nominale spanning 220-240V – 50-60Hz

Power factor (bij 
volle belasting)

0.9

Overspanningsbeveili
ging opties (kV)

10

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

EN 55015 / EN 61000-4-5

Controle protocollen DALI, DMX-RDM

Controle opties Beheer op afstand

Bijbehorend 
controlesysteem

Nicolaudie
Pharos

OPTISCHE INFORMATIE

LED kleur 
temperatuur

0K (Groen)
0K (Blauw)
0K (RGB CW)
0K (Rood)
3000K (Warm wit 830)
4000K (Neutraal wit 840)
5700K (Koel wit 57)
5700K (Koel wit 757)

Kleur weergave 
index (CRI)

>0 (Groen)
>0 (Blauw)
>0 (RGB CW)
>0 (Rood)
>80 (Warm wit 830)
>80 (Neutraal wit 840)
>0 (Koel wit 57)
>70 (Koel wit 757)

LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C

Alle configuraties 100,000 uur - L90
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SCULPdot | KENMERKEN

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

AxBxC (mm | inch) 140x240x199 | 5.5x9.4x7.8

Gewicht (kg | lbs) 7 | 15.4

Aerodynamische weerstand (CxS) 0.05

Montagemogelijkheden Beugel met instelbare hellingshoek



Copyright © Schréder SA - december 2019. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. SCULPdot | 5

SCULPdot | PRESTATIES

Armatuur output flux 
(lm)

RGB CW

Armatuur output flux 
(lm)

Warm wit 830

Armatuur output flux 
(lm)

Koel wit 757

Armatuur output flux 
(lm)

Neutraal wit 840
Energieverbruik (W) *

Armatuur 
efficiënti
e (lm/W)

Armatuur Aantal 
LEDs

Stroom 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Tot

1 500 500 600 - - - - - - 24 24 25

16 350 800 1100 - - - - - - 21 21 52

SC
U

LP
do

t

16 600 - - 1000 2100 1300 2600 1400 2700 35 35 77

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %
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SCULPdot | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

5124 - Smalle bundel, geen diffusor 6267 RGB+CW (alle AAN 100%) Smalle 
bundel, geen diffusor

6275 - Cirkelvormige bundel

6276 - Cirkelvormige bundel 6277 - Elliptische, horizontale bundel 6278 - Elliptische, horizontale bundel

6279 RGB+CW (alle AAN 100%) 
Cirkelvormige bundel

6280 RGB+CW (alle AAN 100%) 
Cirkelvormige bundel

6281 RGB+CW (alle AAN 100%) Elliptische, 
horizontale bundel
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SCULPdot | BESCHIKBARE LICHTVERDELINGEN

6297 - Elliptische, horizontale bundel 6298 - Cirkelvormige bundel 6316 - Cirkelvormige bundel

6318 - Elliptische, verticale bundel 6322 - Elliptische, verticale bundel 6323 - Elliptische, verticale bundel


