
Site – Wandstructuren plastisch
ensceneren

Strijklichtwallwashers voor het
benadrukken van texturen van
muren en façaden
Site accentueert de haptische
indruk van architectuurmaterialen:
doordat de strijklichtwallwasher
zelfs de meest verfijnde structu-
ren van hout, beton of tegels, en
ruwe oppervlakken, zoals natuur-
steen, duidelijk zichtbaar maakt,
realiseert de armatuur de effect-
volle benadrukking van historische
elementen of regionale materia-
len. In vergelijking met gangbare
wallwashers die façaden een zacht
karakter geven, genereert Site con-
trastrijke, haptisch aandoende licht-
en schaduweffecten. Het licht kan

op comfortabele wijze met een
richthoek van 10 graden in beide
richtingen worden gezwenkt. Door
zijn asymmetrische lichtverdeling
genereert de strijklichtwallwasher
ook bij een positionering van max.
30cm voor de wand een extreem
gelijkmatige lichtbundel. Op deze
wijze biedt deze speciale vorm van
verticale verlichting, naast mar-
kante textuureffecten voor een
sfeervolle lichtenscenering, ook
een efficiënte verlichting van de
buitenruimte.

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

Actuele versie onder
www.erco.com/site
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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 Softec lens

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

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

meer
– ±10° zwenkbaar

3 Frame
– Afdekkend of met het plafond afslui-

tend inbouwdetail
– Roestvrij staal
– Veiligheidsglas: 10mm, helder

4 Huis
– Kunststof, zwart
– Aansluitkabel 3x1,5mm² of

5x1,5mm²
– Installatie met separate verbindings-

mof
– Montage in inbouwhuis: overrijdbaar

met voertuigen op luchtbanden.
Belasting 20kN

– Montage in holle vloeren alleen met
afdekkend inbouwdetail: bevesti-
gingsset apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

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

Beschermingsgraad IP68
Bescherming tegen het binnendringen
van stof, bescherming tegen voortdu-
rende onderdompeling in water tot max.
3 m diepte.

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 97 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Frame: V4A roestvrij staal
– Antislip-veiligheidsglas
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/site

Site Vloerinbouwarmaturen
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Zeer hoog visual comfort
Met name voor veeleisende kijk-
taken heeft ERCO armaturen
ontwikkeld die door de speciale
vorm van hun huis en hoogwaar-
dige, optische componenten een
verhoogd visual comfort bieden.

Strijklichtwallwashing
De strijklichtwallwashers worden
dicht bij de wand geplaatst.

Grotere afstand van de armaturen
De krachtige lichttechniek van
ERCO maakt bij geselecteerde
producten bovengemiddelde
armatuurafstanden mogelijk. Dit
minimaliseert het vereiste aantal
armaturen.

Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Strijklichtwallwasher

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar ±10°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP68

Beschermingsklasse II

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Site Vloerinbouwarmaturen
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Strijklicht-wallwashers Wallwashing
Om de textuur van oppervlak-
ken zeer goed te benadrukken
dient de wandafstand (a) van Site
strijklichtwallwashers ca. 20 cm te
bedragen.

Opstelling: a = 20cm

Toepassingsgebied: oppervlakken
met een driedimensionale struc-
tuur, bijv. natuursteenwanden.

Voor een goede gelijkmatigheid in
de lengte kan de armatuurafstand
(d) tussen twee Site strijklicht-
wallwashers tot en met 1 meter
bedragen.

Opstelling: d ≤ 1m

In de wallwasher-tabellen in de
catalogus en de artikelgegevens-
bladen vindt u de betreffende
optimale wand- en armatuuraf-
standen van individuele artikelen.

Site Vloerinbouwarmaturen – Armaturenindeling

The Bund
oeverprome-
nade, Sjanghai.
Lichtplanning:
Huangpu District
Kantoor voor land-
schapsverlichting.
Fotografie: Jackie
Chan, Sydney.
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Site Vloerinbouwarmaturen

Lichtverdeling

445mm

Toebehoren

Regeling

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

Lichtkleur

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

24W/3300lm
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015411

Design en toepassing:
www.erco.com/site
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