
Parscoop – Een breedstraler voor
alle situaties

Parscoop biedt een krachtige
wall- en plafondwashing voor de
buiten- en binnenruimte
Bij parken, monumenten, gebou-
wen – als het gaat om krachtig en
hoogwaardig breed aan te stralen
vlakken, dan staat Parscoop voor-
aan. Diepe of eerder brede vlakken,
wanden of plafonds: met verschil-
lende lichtsterkteverdelingen en
lichtstromen, alsmede de flexibele
instel- en montagemogelijkheden
heeft Parscoop telkens een ant-
woord voor uw lichttechnische
taken en vereisten.
De montage is snel en eenvoudig.
Dankzij de aan het scharnier aange-

brachte schaal kunt u de armatuur
snel en reproduceerbaar instel-
len. Het huis vormt een extreem
weerbestendige en fraai gevormde
bescherming voor de onderhouds-
vrije opto-elektronica van de LED-
armaturen.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 17.05.2021

Actuele versie onder
www.erco.com/parscoop

http://www.erco.com/parscoop
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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: breed stralend of

diep stralend

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

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

meer

3 Afdekframe
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Veiligheidsglas

4 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

6 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Armatuur: 300° draaibaar
– Scharnier: ±90° zwenkbaar
– Inwendige kabelgeleiding
– Schaalverdeling: corrosiebestendig

aluminium

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/parscoop

Parscoop Wall-/plafondwasher
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Breed of diep stralend
De breed of diep stralende Spher-
olit-lenzen zorgen voor een
afstemming van de lichtverdeling
volgens de betreffende verlichtings-
taak.

Verschillende maten
De armaturen in het ERCO pro-
gramma houden rekening met
een groot deel van de lumenklas-
sen en bieden op die manier een
maatwerkoplossing voor talloze
verlichtingstaken.

Vergrendelbaar
Om dezelfde uitlijning van de licht-
bundel permanent te waarborgen
kan de uitlijning veilig worden
vastgezet.

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing/wallwashing
De efficiënte lichttechniek
van ERCO maakt bij bepaalde
armaturen bovengemiddelde arma-
tuurafstanden mogelijk met tot en
met 1,5-voudige wandafstand.

Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing/wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar ±90°

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Fasendimbaar

Parscoop Wall-/plafondwasher
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Wall-/plafondwasher
Breed stralend, Diep stralend

Breedstraling
Voor een gelijkmatige, verticale
verlichting dient de wandafstand
(a) van Parscoop ongeveer een
derde van de wandhoogte (h) te
bedragen. De armaturen dienen
daarbij parallel ten opzichte van
het te verlichten oppervlak te
worden uitgelijnd.

Opstelling: a = 1/3 x h

Voor een goede gelijkmatigheid in
de lengte kan de armatuurafstand
(d) van Parscoop max. het 1,2-
voudige van de wandafstand (a)
bedragen.

Opstelling: d = 1,2 x a

Parscoop Wall-/plafondwasher – Armaturenindeling

Business Cen-
ter Florentinum,
Praag. Archi-
tectuur: Cigler
Marani Archi-
tecten, Praag.
Fotografie: Dirk
Vogel, Dortmund.
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Plafondwashers
Breed stralend, Diep stralend

Breedstraling
Een gelijkmatige verlichting met
Parscoop geeft plafonds een lichte
en royale uitstraling. De monta-
geafstand (a) ten opzichte van
het plafond bepaalt de armatuur-
afstand (d) en dient zich op de
vormgevingscriteria te richten.
De afstand (a) dient ten minste
0,8 meter te bedragen.

Opstelling: a > 0,8m

De armatuurafstand (d) kan bij de
breedstralende lichtverdeling max.
het 4-voudige van de plafondaf-
stand (a) bedragen.

Opstelling: d = 4 x a

De armatuurafstand (d) kan bij de
diepstralende lichtverdeling max.
het 3-voudige van de plafondaf-
stand (a) bedragen.

Opstelling: d = 3 x a

Parscoop Wall-/plafondwasher – Armaturenindeling

The New York
Times Building,
New York. Archi-
tect: Renzo Piano
Building Work-
shop, Genua/Parijs,
FXFowle Archi-
tects, New York.
Lichtplanning: OVI
Office for Visual
Interaction, New
York.
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Parscoop Wall-/plafondwashers

Lichtkleur

Lichtverdeling

Toebehoren

Kleur (huis)

Regeling

Maat

Fasendimbaar Fasendimbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Wall-/plafondwashers Plafondwashers

Breed stralend Breed stralend

Diep stralend Diep stralend

Wall-/plafondwashers Plafondwashers

Breed stralend Breed stralend

Diep stralend Diep stralend

Verdelerdoos Uitlegger

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Montageplaat Afstandhouder

24W/3300lm 48W/6600lm
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

245mm 340mm
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013575

Design en toepassing:
www.erco.com/parscoop

Autosnelwegkerk 
Siegerland, Wilns-
dorf. Architectuur: 
schneider + schu-
macher, Frankfurt  
am Main. Foto-
grafie: Dirk Vogel, 
Altena.
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