
Vloerwashers XS – Licht voor
routeaanduiding

Minimalistische verlichting voor
gangen en verkeersgebieden in
hotels, openbare gebouwen en
particuliere ruimten
Met de vloerwasher XS krijgen ver-
keersgebieden aandacht en kan
men zich er beter oriënteren. De
hoogwaardige lichttechniek maakt
het zeer kleine model mogelijk. De
vloerwasher XS kan daardoor voor-
treffelijk in de architectuur worden
geïntegreerd en met andere ERCO
armaturen worden gecombineerd –
aangezien dezelfde LED-kwaliteit is
gebruikt.
Voor de verschillende wandin-
bouwsituaties is overeenkomstig

toebehoren beschikbaar. De wand-
afsluitende montage laat de
armaturen met het wandopper-
vlak versmelten - pas nadat deze
zijn ingeschakeld, merkt u dat ze er
zijn.
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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 LED-module
– Lichtkleuren: warmwit (3000K) of

neutraalwit (4000K)
– Reflector: kunststof, zilver gelakt

2 Afdekring
– Wit (RAL9002)
– Kunststof, met veiligheidsglas

3 Huis en inbouwhuls
– Kunststof
– Aansluitkabel
– Installatie-eenheid apart bestellen

Beschermingsgraad IP44
Bescherming tegen vreemde voor-
werpen > 1 mm en beschermd tegen
spatwater
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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.

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk
Afhankelijk van de inbouwhuis
ontstaat ofwel een met het wand-
vlak afsluitend of een afdekkend
inbouwdetail.

Beschermingsgraad IP44
Armaturen met beschermingsgraad
IP44 zijn beschermd tegen vaste,
vreemde stoffen die groter zijn
dan 1 mm en bieden bescherming
tegen spatwater uit alle richtingen.

Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP44

ERCO LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment
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Vloerwasher Breedstraling
Vloerwashers maken een
bescheiden, verblindingsvrije en
gelijkmatige verlichting van gan-
gen en verkeerszones mogelijk.
De aanbevolen montagehoogte
(h) voor de vloerwasher XS is ca.
0,4 meter boven de vloer.

Opstelling: h = 0,4m

Voor een gelijkmatige vloerwashing
kan de armatuurafstand (d) max.
het 2-voudige van de montage-
hoogte (h) bedragen.

Opstelling: d ≤ 2 x h

Vloerwashers XS Wandarmaturen – Armaturenindeling
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Vloerwashers XS Wandarmaturen

Kleur (huis)

Toebehoren

Lichtkleur

Maat

Lichtverdeling

Regeling
Schakelbaar

Wit

3000K

4000K

d 54mm

Vloerwashers

Breed stralend

Installatie-eenheid Inbouwhuls

Verdelerdoos Inbouwhuis

0,6W/24lm
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K 
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Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014694

Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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