
Light Board – Perfecte
breedstraling gemakkelijk
uitgevoerd

Inbouwbreedstralers en inbouw-
wallwashers met geringe
inbouwhoogte voor de veel-
eisende verlichting in musea,
galerieën en winkels
Vitrines en displaytafels gedis-
tingeerd ensceneren is de
kerndiscipline van de Light Board
inbouwbreedstraler met oval
flood, de karakteristieke elliptische
lichtbundel. Wanden, schappen
of expositiestukken over grote
oppervlakten verlicht u met de
wallwashers. Handmatig is de arma-
tuur traploos voor het betreffende
gebruik in te stellen waarbij men
profiteert van de grote zwenkhoek.

Met de RGBW-armatuur op een
DALI lichtregeling dompelt u
wanden of objecten in gekleurd
licht. Via de regeling van de kleur-
temperatuur van het witte licht
optimaliseert u Light Board voor
de kleuren van de verlichte artike-
len of objecten. Als u delen van de
verlichtingsinstallatie flexibel wilt
of moet houden, vult u gewoon de
Light Board inbouwarmaturen met
versies voor op spanningsrails aan.
Zo krijgt u een lichtoplossing met
een consequent design.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 03.11.2020

Actuele versie onder
www.erco.com/light-board-r
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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: extra wide flood,

oval flood of wallwash
– Oval flood 90° verplaatst te monte-

ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (2700K

of 3000K), neutraalwit (3500K of
4000K) of RGBW

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

– RGBW met topreflecterende kleur-
menger

3 Behuizing breedstralers en
wallwashers

– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Frontafdekking: kunststof

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Inbouwhuis
– Metaal, zwart

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar, DALI

dimbaar of Casambi Bluetooth
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/light-board-r
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Gekleurd licht
Met kleurrijk licht kan de omge-
ving met subtiele of dramatische
contrasten worden vormgegeven
en omgetoverd. Door LED’s kunt
u kleurrijk licht zeer efficiënt en
flexibel genereren.

Zwenkbaar 90°
Voor de optimale uitlijning van de
lichtbundel kunnen de armaturen
nauwkeurig worden afgesteld. Op
die manier komt het licht daar
terecht, waar u het nodig hebt.

Afdekkende of afsluitende inbouw
Standaard hebben alle inbouwar-
maturen afdekkende inbouwdetails.
Afsluitende inbouwringen zijn
verkrijgbaar als toebehoren.

Bijzondere kenmerken

Gekleurd licht

Zwenkbaar 90°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Montage zonder gereed-
schap

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi Bluetooth
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Inbouwbreedstralers
Extra wide flood, Oval flood

Breedstraling
Voor de breedstraling van objecten
met een langgerekte, rechthoekige
vorm, bijv. schilderijen, sculpturen
of winkeldisplays, is een richthoek
(y) van ca. 30° geschikt.

Opstelling: y = 30°

Inbouw-lens-wallwashers
Wallwash

α

Wallwashing
Voor een gelijkmatige, verticale ver-
lichting dient de wandafstand (a)
van Light Board lens-wallwashers
circa een derde van de hoogte van
de ruimte (h) te bedragen. Daaruit
resulteert een richthoek (y) van ca.
35°.

Opstelling: a = 1/3 x h resp.
y = 35°

Voor een goede gelijkmatigheid in
de lengte kan de armatuurafstand
(d) van Light Board lens-wallwas-
hers max. het 1,2-voudige van de
wandafstand (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.

Light Board Inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers – Armaturenindeling

Dussmann das
KulturKauf-
haus GmbH,
Berlijn. Interi-
eurarchitectuur:
ROBERTNEUN
Architekten, Ber-
lijn. Fotografie:
Rudi Meisel, Ber-
lijn.
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Kunstgalerij Carré
D’Artistes, Berlijn.
Fotografie: Rudi
Meisel, Berlijn.
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Toebehoren

Lichtkleur

Regeling

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

DALI

Lenzen Inbouwframe

Snoots

24W/3300lm 30W/1900lm

Inbouwbreedstralers Inbouw-lens-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Inbouwbreedstralers Inbouw-lens-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

RGBW

221mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi Bluetooth

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012497

Design en toepassing:
www.erco.com/light-board-r

China Design 
Museum, Hang-
zhou. Architec-
tuur: Álvaro Siza, 
Porto. Fotografie:  
Jackie Chan, Syd-
ney.
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