Quintessence Pinhole –
Accentuering met een punt op
de i
Minimalistische, precieze richt- belichamen het devies „Licht in
plaats van armaturen“ en sturen zo
bare spots voor sprankelende
de aandacht van de klant.
effecten in de winkel
Met richtbare Quintessence Pinhole spots accentueert u galant
individuele objecten in de winkel.
In het plafond is slechts een kleine
lichtopening zichtbaar. Zo integreert de armatuur elegant in de
indruk van het plafond en laat dit
als technisch detail vrijwel verdwijnen. Door de langwerpige opening
is het mogelijk om de armatuurkop
in het plafond te zwenken. Een
extra draaimechanisme staat een
nauwkeurige uitlijning toe. Richtbare Quintessence Pinhole spots
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Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 17.05.2021

Actuele versie onder
www.erco.com/quintessence-ph

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen
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Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website.

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdeling: narrow spot
2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (2700K
of 3000K) of neutraalwit (3500K of
4000K)
– Collimatoroptiek van optisch polymeer
3 Afdekking met
antiverblindingsconus
– Wit
– Lichtopening 72x35mm, binnen
zwart
– Cut-off 50°
– Kunststof

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-ph
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4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van
1-25mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:
inbouwring apart bestellen, bevestiging voor plafonddiktes 12,5–25mm
5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement
uitgevoerd
– Zwenkbaar van 0°-30°.
– Bevestigingsring: kunststof, zwart
– 360° draaibaar. Draaihoek kan vastgezet worden

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar, DALI
dimbaar of Casambi Bluetooth
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen
met externe dimmers (fase-afsnijtechniek) is mogelijk
Varianten op aanvraag
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker
met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Afdekking en inbouwring:
10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO adviseur.

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen

Zeer hoog visual comfort
Met name voor veeleisende kijktaken heeft ERCO armaturen
ontwikkeld die door de speciale
vorm van hun huis en hoogwaardige, optische componenten een
verhoogd visual comfort bieden.

Afdekkende of afsluitende inbouw
Voor een minimalistische vormentaal biedt ERCO ook armaturen met
een afsluitend inbouwdetail.

ERCO High-power-LED’s

Uitstekend warmtemanagement

Schakelbaar

Zeer hoog visual comfort

Efficiënte Spherolit-technologie

EMC-geoptimaliseerd

Fasendimbaar

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Cut-off 50°

Vergrendelbaar

DALI dimbaar

Verschillende lichtkleuren

Montage zonder gereedschap

Casambi Bluetooth

Bijzondere kenmerken
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Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen – Armaturenindeling
Richtbare spots
Narrow spot

Accentuering
Quintessence Pinhole richtbare
spots accentueren met veel effect
kunstwerken, artikelen en architectonische details. Een richthoek
(y) van ca. 30° is daarvoor het
meest geschikt. Het object wordt
zo gemodelleerd zonder het effect
te vervormen door een te krachtige
schaduwwerking. Bovendien wordt
overschaduwing door de kijker
vermeden.
Opstelling: y = 30°
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Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen
Maat 3
124

Maat

d113

LED-module
Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

2W/275lm
3W/410lm

Lichtkleur
2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Lichtverdeling
Richtbare spots
Narrow spot

Regeling
Schakelbaar

DALI

Fasendimbaar

Casambi Bluetooth

Kleur (huis)
Wit
10.000 kleuren *

Toebehoren
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Betoninbouwhuis

Afstandsplaat

Compensatieset

Inbouwring

Cassette voor
paneelplafonds

Afdekring

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en planningsgegevens:
www.erco.com/017290
Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-ph
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