
Golv-washers XS – Ljus för
vägvisning

Minimalistisk belysning för
korridorer och genomgångsut-
rymmen på hotell, i offentliga
byggnader och i privat miljö
Med golv-washer XS markeras
genomgångsutrymmen för att
synas och ge orientering. Den hög-
kvalitativa ljustekniken möjliggör
det mycket lilla formatet. Golv-
washer XS integreras därigenom
mycket väl i arkitekturen och kan
kombineras med andra ERCO-arma-
turer – eftersom de innehåller
samma LED-kvalitet.
Tillbehör för vanliga typer av infäll-
ning i vägg finns att få. Genom slät
montering smälter armaturen in i

väggytan. Den märks bara när den
är tänd.

E Regionala tekniska förutsättningar:
220V-240V/50Hz-60Hz
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.
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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 LED-modul
– Ljusfärger: varmvitt (3000K) eller

neutralvitt (4000K)
– Reflektor: plast, silverlackerad

2 Täckring
– Vit (RAL9002)
– Plast, med skyddsglas

3 Armaturhus och inbyggnadshylsa
– Plast
– Anslutningsledning
– Installationsenhet beställs separat

Kapslingsklass IP44
Skydd mot främmande föremål >1mm
och stänkskyddad

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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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.

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig
Beroende på inbyggnadshuset blir
infällningen antingen slät eller
utanpåliggande.

Kapslingsklass IP44
Armaturer med kapslingsklass
IP44 är skyddade mot fasta främ-
mande föremål större än 1 mm och
erbjuder skydd mot vattenstänk
från alla riktningar.

Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP44

ERCO LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

Golv-washers XS Väggarmaturer
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Golv-washers Bred belysning
Golv-washers möjliggör en diskret,
bländfri och jämn belysning av
korridorer och kommunikationsytor.
Rekommenderad monteringshöjd
(h) för golv-washern XS ligger ca
0,4 meter över golvet.

Placering: h = 0,4m

Armaturavståndet (d) kan vara upp
till 2 gånger monteringshöjden (h)
för jämn bred markbelysning.

Placering: d ≤ 2 x h

Golv-washers XS Väggarmaturer – Armaturanordning
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Golv-washers XS Väggarmaturer

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Ljusfärg

Storlek

Ljusfördelning

Styrning
On/off

Vit

3000K

4000K

d 54mm

Golv-washers

Bredstrålande

Installationsenhet Inbyggnadshylsa

Förgreningsdosa Inbyggnadshus

0,6W/24lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K
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Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014694

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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