
Light Board – Perfekt bred
belysning på ett enkelt sätt

Infällda washers och infällda
wallwashers med låg inbygg-
nadshöjd för krävande belysning
på museer och i gallerier och
butiker
Krävande ljussättning av montrar
och varubord är paraduppgiften
för Light Board infälld washer
med oval flood, den karakteristiska
elliptiska ljuskäglan. Väggar, hyllor
och stora utställda föremål belyser
du med wallwashern. Genom att
luta armaturen ställs den in för
resp. användning och stannar kvar i
detta läge. Den stora svängvinkeln
är här en klar fördel.

Med armaturen RGBW och en DALI-
ljusstyrning kan du låta färgat ljus
flöda över väggar och föremål.
Styrningen av färgtemperaturen
hos det vita ljuset optimerar Light
Board för färgerna hos belysta
varor eller föremål. Om du vill eller
måste ha flexibla delar av belys-
ningsanläggningen, kompletterar
du bara Light Board infällda arma-
turer med modellen för strömskena.
På det sättet får du en ljuslösning
med enhetlig design.

E
Regionala tekniska förutsättningar:
220-240V 50/60Hz
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.

Edition: 03.11.2020
Aktuell version under
www.erco.com/light-board-r
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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 Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood eller wallwash
– Oval flood kan monteras med 90°

förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(2700K eller 3000K), neutralvitt
(3500K eller 4000K) eller RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Armaturhus, washers, wallwashers
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Frontskydd: plast

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Inbyggnadshus
– Metall, svart

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller Casambi Bluetooth
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/light-board-r
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Färgat ljus
Med färgat ljus kan omgivningen
formas och omvandlas med hjälp
av subtila eller dramatiska kontras-
ter. Med hjälp av LED kan du skapa
färgat ljus mycket effektivt och
flexibelt.

Svängbar 90°
Armaturerna kan justeras in med
stor precision för bästa möjliga
riktning på ljuskäglan. Ljuset faller
då precis där det behövs.

Utanpåliggande eller slät
montering möjlig
Alla infällda armaturer har tillbehör
för utanpåliggande infällning
som standard. Inbyggnadsringar
för infälld montering finns som
tillbehör.

Speciella kännetecken

Färgat ljus

Svängbar 90°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Montering utan verktyg

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi Bluetooth
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Infällda washers
Extra wide flood, Oval flood

Bred belysning
För bred belysning av föremål med
långsträckt, rektangulär form, till
exempel tavlor, skulpturer och
varuställ, passar en inställningsvin-
kel på (y) ca 30°.

Anordning: y = 30°

Infällda lins-wallwashers
Wallwash

α

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör
avståndet från Light Board linswall-
washers till väggen (a) vara ca en
tredjedel av takhöjden (h). Det ger
en inställningsvinkel (y) på ca 35°.

Anordning: a = 1/3 x h resp.
y = 35°

För jämn belysning längs väggen
kan armaturavståndet (d) hos Light
Board linswallwashers vara upp till
1,2 gånger avståndet till väggen
(a).

Anordning: d ≤ 1,2 x a

I wallwasher-tabellerna i katalogen
och produktdatabladen kan du läsa
av resp. vägg- och armaturavstånd
för olika produkter.

Light Board Infällda washers, infällda wallwashers – Armaturanordning

Dussmann das
Kulturkaufhaus
GmbH, Berlin.
Inredningsarkitek-
tur: ROBERTNEUN
Architekten, Berlin.
Foto: Rudi Meisel,
Berlin.
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Konstgalleriet
Carré D’Artistes,
Berlin. Fotografi:
Rudi Meisel, Ber-
lin.
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Light Board Infällda washers, infällda wallwashers

Tillbehör

Ljusfärg

Styrning

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

DALI

Linser Inbyggnadsram

Snoots

24W/3300lm 30W/1900lm

Infällda washers Infällda lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Infällda washers Infällda lins-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 

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012497

Design och användningsområde:
www.erco.com/light-board-r

China Design 
Museum, Hangz-
hou. Arkitektur: 
Álvaro Siza, Porto. 
Foto: Jackie Chan, 
Sydney.
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