
Kona XS – Ongecompliceerd en
compact

Een klein, verfijnd werktuig
voor de verlichting in de buiten-
ruimte
In de buitenruimte is niet altijd
meteen het grootste kaliber voor
de verlichting gewenst – met name
bij de toepassing in de buurt van
mensen in de stedelijke ruimte,
in tuinen of in de buitenruimte
van gebouwen. In het programma
van ERCO is Kona XS de kleinste
buitenschijnwerper. Zijn techniek
concentreert zich op het wezenlijke,
namelijk de lichtkwaliteit op het
hoge niveau van de optische Spher-
olit-LED-systemen met hun vele
lichtverdelingen van narrow spot
via wide flood tot wallwash. Op die

wijze kan precies en energiezuinig
met licht worden vormgegeven
zonder de magie van de duister-
nis weg te nemen. Het design van
Kona XS leunt tegen de moderne,
conische vorm van zijn grote neven
uit het Kona programma aan. Zijn
gladde aluminiumhuis is robuust,
gemakkelijk te installeren en een-
voudig te onderhouden.

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

Actuele versie onder
www.erco.com/kona-xs
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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 of
wallwash

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

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

meer

3 Armatuurkop en huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminium, no-

rinse-oppervlaktebehandeling
– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Antiverblindingsconus: kunststof,

zwart gelakt
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

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/kona-xs

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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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

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Schijnwerpers
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuering
Voor de accentverlichting met Kona
XS schijnwerpers is een richthoek
(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

α

Breedstraling
Wandvlakken of bomen kunnen
met Kona XS schijnwerpers gelijk-
matig worden aangestraald. Een
richthoek (y) van ca. 30° is daar-
voor het meest 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 Kona XS
lens-wallwashers dient daarvoor
circa een derde van de hoogte van
het vertrek (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 Kona XS 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.

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers – Armaturenindeling
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Maat

Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Lichtverdeling

d 80mm

Regeling

Kleur (huis)

Toebehoren

Lichtkleur
2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Lens-wallwashers

Wallwash

Grondpies

Montageplaat

6W/825lm 2W/275lm (Narrow spot)
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016064

Design en toepassing:
www.erco.com/kona-xs

* op aanvraag verkrijgbaar
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