
Lightmark – Riktat ljus i
minimalistisk elegans

Energieffektiv pollararmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar och
öppna ytor
Lightmark pollararmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Lightmark gångvägar längs
murar eller byggnader med stor
jämnhet och så yttäckande att
det endast krävs ett minimalt
antal armaturer. Den planstrålande
ljusfördelningen är speciellt lämplig
för belysning av öppna platser och
terrasser.
Lightmark med sin jämna och lätt-
skötta glasyta är en robust och

samtidigt elegant pollararmatur
för utomhusbruk. Ljuskällan förblir
diskret dold så att förbipasserande
inte bländas. Tack vare Dark Sky-
tekniken avger Lightmark pollarar-
maturer inget spill-ljus ovanför
horisontalplanet. Lightmark-famil-
jens systemdesign erbjuder många
möjligheter att kombinera pollar-
och fasadarmaturer.

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/lightmark

http://www.erco.com/lightmark
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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 Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

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

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Pollare
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Låsskruvar

5 Driftdon
– On/off

6 Bottenplatta
– För montering på betongsockel eller

tillbehör

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 97 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightmark

Lightmark Pollararmaturer
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Olika ljusfördelningar: breda eller
djupa
De bred- eller djupstrålande Sphe-
rolit-linserna möjliggör anpassning
av ljusfördelningen till olika belys-
ningstillämpningar.

6m

Stort armaturavstånd
Den effektiva ljustekniken från
ERCO möjliggör armaturavstånd
över genomsnittet för utvalda
produkter. Det innebär minsta
möjliga antal armaturer.

Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Lightmark Pollararmaturer
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Mark-washers
Bredstrålande, Djupstrålande

Bred belysning
Med en framåtriktad, bredstrålande
ljusfördelning möjliggör Lightmark
pollararmaturer diskret, bländfri
och jämn belysning av gångvägar.

För jämn bred markbelysning kan
armaturavståndet (d) vara upp till
3 meter. Om belysningen har syftet
att vägleda användaren med ljus,
kan ännu större avstånd tillämpas.

Placering: d ≤ 3m

Med en framåtriktad, djupstrålande
ljusfördelning möjliggör Lightmark
pollararmaturer en diskret, bländfri
och jämn belysning av öppna ytor.

För jämn bred markbelysning kan
armaturavståndet (d) vara upp till
3 meter. Om belysningen har syftet
att vägleda användaren med ljus,
kan ännu större avstånd tillämpas.

Placering: d ≤ 3m

Lightmark Pollararmaturer – Armaturanordning
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Eberbach-klostret,
Eltville. Arki-
tekt: Rimpl +
Flacht Architek-
ten, Wiesbaden.
Ljusplanering: Ing.
Bamberger, Pfünz.
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Lightmark Pollararmaturer

Tillbehör

Ljusfärg

Storlek

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

900 mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 * 4000K CRI 92 *

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Förgreningsdosa Betongankare

Markfäste

6W/825lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011960

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightmark
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