Quintessence Pinhole –
Punktaccentuering
armaturer” och styr kundens uppMinimalistiska riktstrålkastare
märksamhet mot det väsentliga.
med hög precision för briljanta
effekter i butiken
Med Quintessence Pinhole riktstrålkastare accentueras enskilda
föremål i butiken på ett diskret sätt.
I taket syns bara en liten ljusöppning. Armaturen smälter elegant
in i taket som en nästan osynlig,
teknisk detalj. Tack vare den långsmala öppningen kan armaturhuset
svängas i taket medan vridmekanismen gör det möjligt att rikta
in armaturen med stor precision.
Quintessence Pinhole riktstrålkastare uppfyller kravet ”Ljus, inte

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/quintessence-ph

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer
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Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelning: narrow spot
2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt
(2700K eller 3000K) eller neutralvitt
(3500K eller 4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
3 Täcklock med avbländningskon
– Vitt
– Ljusöppning 72 x 35mm, svart invändigt
– Avbländningsvinkel 50°
– Plast

4
–
–
–
–
–

Infällningsring
Utanpåliggande infällningstillbehör
Fäste för taktjocklek 1-25mm
Plast, vit
För slätt infälld montering:
infällningsring beställs separat, fäste
för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som
kylkropp
– Svängbart 0°-30°.
– Fästring: plast, svart
– Vridbar 360°. Vridvinkeln kan arreteras
6 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI
eller Casambi Bluetooth
– Fasreglerbart utförande: Ljusreglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-ph
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Varianter på förfrågan
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkontakt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)
– Täcklock och infällningsring: ytterligare 10 000 färger
– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer

Utanpåliggande eller slät
montering möjlig
ERCO erbjuder även armaturer med
tillbehör för slät infällning, vilket
ger ett minimalistiskt formspråk.

Mycket hög visuell komfort
ERCO har speciellt för krävande
visuella lösningar utvecklat armaturer som erbjuder extra hög visuell
komfort genom formen på armaturhuset och högkvalitativa optiska
komponenter.

ERCO High-power LED

Utmärkt värmemanagement

On/off

Mycket god visuell komfort

Effektiv Spherolit-teknologi

EMC optimerad

Fasreglerbar (bakkant)

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Cut-off 50°

Låsbar

DALI reglerbar

Olika ljusfärger

Montering utan verktyg

Casambi Bluetooth

Speciella kännetecken
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Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer – Armaturanordning
Riktstrålkastare
Narrow spot

Accentuering
Konstverk, varor och arkitektoniska
detaljer kan accentueras effektfullt
med riktstrålkastaren Quintessence
Pinhole. En inställningsvinkel (y)
på ca 30° passar bäst för detta. Det
framhäver formerna hos objektet utan alltför starka skuggor.
Dessutom undviker man att betraktarens skugga faller på det belysta
objektet.
Placering: y = 30°
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Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer
Storlek 3
124

Storlek

d113

LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

2W/275lm
3W/410lm

Ljusfärg

Ljusfördelning

2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Riktstrålkastare
Narrow spot

Styrning

Färg
(armaturhus)

On/off

DALI

Reglerbara med
dämpteknik

Casambi Bluetooth

Vit
10 000 färger *

Tillbehör
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Betonginfällningsdosa

Distansskiva

Täcksats

Inbyggnadsring

Kassett för
paneltak

Täckring

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/017290
Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-ph
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