
Compar linjär – Kraftpaket för
linjär estetik

Differentierat ljus från taket
med innovativ framtoning
Compar är ett kreativt verktyg för
arkitekter, ljus- och elplanerare:
Med denna innovativa familj för
infällda takarmaturer utökar ERCO
sortimentet av runda och kvadra-
tiska infällda takarmaturer med
en uttrycksfull linjär form. Den
smala armaturen – som finns i en
bredd på minst 52mm – bidrar till
en estetisk utformning av taket och
är tekniskt sett ett mycket effek-
tivt ljusverktyg med god visuell
komfort. De olika ljusfördelning-
arna för en differentierad allmän-
och kontorsbelysning passar väl

in i högkvalitativ arkitektur av alla
typer. Compar utgör ett attraktivt
alternativ till belysning med kon-
ventionella lysrörsarmaturer. Med
Compar kan individuella, infällda
ljuskoncept förverkligas i förvalt-
ningsbyggnader, på restauranger, i
kultur- och kontorslokaler.

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

Edition: 17.05.2021
Aktuell version under
www.erco.com/compar-linear

http://www.erco.com/compar-linear
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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 linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: spot, flood, wide

flood, extra wide flood, oval wide
flood eller oval flood

eller

Reflektor (Linswallwasher)
– Plast, silverbelagd, högblank
– Softec-lins

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

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

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank
– Downlight: avbländningsvinkel 30°
– Wallwasher: avbländningsvinkel 70°

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar upp till 40mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumprofil, utformat som

kylkropp

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller Casambi Bluetooth
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Inbyggnadsram: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear
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Bländskyddsraster för högsta
möjliga visuella komfort
Ett avbländningsraster begränsar
insynen i armaturen och möjlig-
gör god visuell komfort även vid
en spridningsvinkel på 90°. Med
bländskyddsraster i svart eller silver
kan armaturen anpassas till takets
material och färg.

Lämplig för kontorsarbetsplatser
ERCO utvecklar armaturer med
målet att uppnå god avbländning
och hög visuell komfort. UGR-
värden kan användas som stöd
för att uppnå belysning enligt
gällande standarder. När det gäller
downlights bör detta dock inte ske
på basis av schablonvärden, utan
i enlighet med hur armaturerna
placerats i rummet.

Utanpåliggande eller slät
montering möjlig
Compar infällda armaturer
levereras med utanpåliggande
infällningstillbehör. Tillbehör för
slät infällning finns som tillbehör
och underlättar logistiken på bygg-
platsen.

Litet inbyggnadsdjup
I trånga monteringssituationer
är varje millimeter i armaturens
inbyggnadsdjup viktig. Därför
utvecklar ERCO speciella armaturer
för små inbyggnadsdjup som garan-
terar mycket hög ljuskvalitet även
i mycket trånga utrymmen.

Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.4

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°/70°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi Bluetooth

Compar linjär Infällda takarmaturer
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Downlights
Spot, Flood, Wide flood, Extra wide
flood

Grundbelysning
För en jämn allmänbelysning kan
ett ungefärligt armaturavstånd
(d) mellan två Compar downlights
vara 1,5 gånger armaturens höjd
(h) över den belysta ytan.

Placering: d ≤ 1,5 x h

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Downlights oval wide flood
Oval wide flood

Grundbelysning
Armaturavståndet för Compar
downlights med ljusfördelningen
oval wide flood (d) kan vara upp
till 1,5 gånger armaturens höjd (h)
över arbetsytan för att uppnå hög
jämnhet och god igenkänning av
ansikten vid belysning av kontorsar-
betsplatser.

Placering: d ≤ 1,5 x h

Downlights oval flood
Oval flood

Linjär belysning
Vid placering i rad kan en jämn
belysning uppnås med ett ungefär-
ligt armaturavstånd (d) mellan två
Compar downlights på 1,5 gånger
armaturens höjd (h) över den
belysta ytan.

Placering: d ≤ 1,5 x h

Användningsområde: Entréer och
korridorer samt över bord.

Compar linjär Infällda takarmaturer – Armaturanordning
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Lins-wallwashers Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör
avståndet (a) från Compar lins-
wallwashers till väggen vara ca en
tredjedel av takhöjden (h).

Placering: a = 1/3 x h

För att uppnå jämn belysning hori-
sontellt kan armaturavståndet (d)
hos Compar linswallwashers vara
upp till 1,3 gånger avståndet till
väggen (a).

Placering: d ≤ 1,3 x a

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

Compar linjär Infällda takarmaturer – Armaturanordning

175 Eagle Street,
Brisbane. Arki-
tektur: Cox
Architecture,
Brisbane. Ljus-
planering: Cox
Architecture, Bris-
bane. Foto: Jackie
Chan, Sydney.
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Compar linear Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Baugröße

Silver

Svart

Silver

Svart

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 

Inbyggnadsram Upphängning för 
driftdon

Monteringsram för 
takkanaler

6W/825lm

10W/1230lm

12W/1650lm

19W/2460lm

Downlights Downlights  
oval wide flood

Spot Oval wide flood

Flood Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

Downlights Downlights  
oval wide flood

Spot Oval wide flood

Flood Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

120mm 210mm

Färg  
(avbländnings-
raster)

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth
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Silver

Svart

Silver

Svart

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016057

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

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 

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

Downlights Downlights  
oval wide flood

Spot Oval wide flood

Flood Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Spot Oval flood

Flood Downlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

390mm 752mm
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