
Gecko – Krachtig licht uit een
vrijwel onzichtbare bron

Verblindingsvrije accentuering,
breedstraling en wallwashing in
de buitenruimte
Dat Gecko ondanks zijn compacte
vorm een lichtvoetige dynamiek
uitstraalt, komt door zijn enigszins
conische vorm en hoogwaardige
designdetails, zoals de naadloze
overgangen. Met zijn vloeiend rond
silhouet verrijkt de buitenruimte-
armatuur tuinen en parken met
een aanpasbaar vormgevingsele-
ment dat zich flexibel naar iedere
omgeving voegt. Achter het kleine
huis verbergen zich prominente,
lichttechnische eigenschappen:
naar keuze met een gelijkmatig
brede lichtbundel of met scherp

accentlicht staat Gecko imposante
façade- en andere enscenerin-
gen van de buitenruimte toe die
met een gering aantal armatu-
ren kunnen worden gerealiseerd.
De voortreffelijke cut-off maakt
accentuering, breedstraling en wall-
washing mogelijk uit een vrijwel
onzichtbare lichtbron. Met behulp
van de in alle richtingen draai- en
zwenkbare armatuurkop laat Gecko
zich gemakkelijk en nauwkeurig
verstellen; bovendien vermindert
de onderhoudsvrije LED-opto-elek-
tronica de exploitatiekosten.

E Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 04.11.2020

Actuele versie onder
www.erco.com/gecko
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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 Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuurkop
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Huis en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– 130° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Scharnier met schaalverandering en

met inwendige kabelgeleidingen

5 Armatuur
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 97 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/gecko
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Verhoogd visual comfort
Met name voor veeleisende kijk-
taken heeft ERCO armaturen
ontwikkeld die door de speciale
vorm van hun huis en hoogwaar-
dige, optische componenten een
verhoogd visual comfort bieden.

Oval flood vrij draaibaar
De ronde Spherolit-lens oval flood
kan bij alle armaturen naar wens
worden gedraaid om de verlich-
ting optimaal af te stemmen op
verschillende objecten.

Kleine armaturenafmetingen
Kleine armaturen maken een onop-
vallende indruk en richten de focus
op het licht. In het bijzonder bij
compacte ruimtes zijn kleine arma-
turenafmetingen in het voordeel.

Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Oval flood vrij draaibaar

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Schijnwerpers
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuering
Voor de accentverlichting met
Gecko schijnwerpers is een richt-
hoek (y) geschikt van ca. 30°. Op
die manier wordt de plasticiteit van
architectonische details, sculptu-
ren of bomen vergroot zonder de
indruk van het beeld door een te
sterke schaduwwerking te vervor-
men.

Opstelling: y = 30°

Breedstraler
Wide flood, Extra wide flood, Oval
flood

α

Breedstraling
Langwerpige wandvlakken, zui-
len of bomen kunnen met Gecko
schijnwerpers gelijkmatig worden
aangestraald. Een richthoek (y)
van ca. 30° is daarvoor het beste
geschikt.

Opstelling: y = 30°

Lens-wallwasher
Wallwash

γ

a

h

Wallwashing
In de openlucht definieert een
gelijkmatige verticale verlich-
ting de grenzen van de ruimte.
De wandafstand (a) van Gecko lens-
wallwashers dient daarvoor circa
een derde van de hoogte van de
ruimte (h) te bedragen. Daaruit
resulteert een richthoek (c) van ca.
55°.

Opstelling: a = 1/3 x h resp.
c = 55°

Voor een goede gelijkmatigheid in
de lengte kan de armatuurafstand
(d) van Gecko lens-wallwashers
max. het 1,2-voudige van de wand-
afstand (a) bedragen.

Opstelling: d ≤ 1,2 x a

In de wallwasher-tabellen in de
catalogus en de artikelgegevens-
bladen vindt u de betreffende
optimale wand- en armatuuraf-
standen van individuele artikelen.

Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers – Armaturenindeling
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Arario Museum
Tapdong Cinema,
Jeju. Lichtplan-
ning: Arario
Creative Design
Team, Jeju. Foto-
grafie: Sebastian
Mayer, Berlijn.
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Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Lichtverdeling

d 149mm

Regeling

Lichtkleur

Kleur (huis)

Toebehoren

Maat

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Verdelerdoos Afstandhouder

Grondspies

12W/1650lm 8W/1100lm (Narrow spot)

18W/2475lm

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015338

Design en toepassing:
www.erco.com/gecko

* op aanvraag verkrijgbaar

Treinstation, Ber-
gen. Lichtplan-
ning: Multicon-
sult: Ruth Marie 
Bottenheim. Foto-
grafie: Johan Elm, 
Stockholm.
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