Lucy – En ny måttstock för
digital arbetsbelysning

E

Innovativ design för produktivt
arbete
Ljus för tänkande, ljus för koncentrerat arbete, ljus för kreativa
koncept – med Lucy inför ERCO
professionell LED-ljusteknik på
varje arbetsplats, till exempel bibliotek och kontor, eller bostäder.
Den minimalistiska designen ger
flexibilitet i användningen, har ett
exklusivt utseende och är intuitiv
för användaren. För fast montering på arbetsplatser i offentliga
byggnader kan armaturen infogas i bordsskivan. På samma sätt
som i modellen med fot kan armaturhuset vridas 180° och riktas
individuellt. Det slutna optiska

systemet ligger skyddat inuti armaturen och garanterar bländfritt ljus
med god visuell komfort. Med en
knapp kan Lucy tändas, släckas och
ljusregleras steglöst ned till 1%.

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/lucy

Lucy Skrivbordsarmaturer
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Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt
(2700K eller 3000K) eller neutralvitt
(3500K eller 4000K)
2 ERCO optiskt system
– Reflektor: plast, aluminiumbelagd,
högblank
– Softec-lins
– Avbländningselement: plast, svart
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Armatur
Vit (RAL9002), svart eller silver
Aluminiumprofil, pulverlackerad
Vridbar 180°
Knapp med integrerad dimmer

4 Driftdon
– Reglerbart
5 Stativfot
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Stativyta, halksäker plast, antracit
eller
Bordsfäste
– Inbyggnadshylsa, mässing, pulverlackerad, för bordsskivor med tjocklek
10–40mm
– Skruvfastsättning
6 Nätenhet
Varianter på förfrågan
– Armaturhus: ytterligare 10 000 färger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.
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Design och användningsområde:
www.erco.com/lucy
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Lucy Skrivbordsarmaturer

Mycket hög visuell komfort
Det optiska systemet är indraget i
armaturen och perfekt avbländat
när armaturen betraktas från en
mycket plan vinkel.

Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Utmärkt värmemanagement

Olika ljusfärger

EMC optimerad

Reglerbar

Olika färger på armaturhus
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Lucy Skrivbordsarmaturer – Armaturanordning
Skrivbordsarmaturer

Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsarmaturen Lucy med
fot kan placeras fritt. För en väl
belyst arbetsyta bör armaturen
stå på vänster sida av bordet för
högerhänta, på höger sida för
vänsterhänta.

Från en viss plats kan den yta som
ska belysas väljas beroende på
användning, tack vare att armaturhuset är vridbart 180° (y).
α

Placering: y = 180°

d

Monteringsplatsen för Lucy arbetsplatsarmatur med bordsfäste
anpassas efter vilken yta som ska
belysas. För en väl belyst arbetsyta
bör armaturen stå på vänster sida
av bordet för högerhänta, på höger
sida för vänsterhänta. Den rekommenderade monteringspunkten
ligger ca 40-50cm (a) från bordskanten och på ett avstånd (d) av ca
50cm till mitten av ljuskäglan.
Placering: a = 40-50cm och
d = 50cm

Från en viss plats kan den yta som
ska belysas väljas beroende på
användning, tack vare att armaturhuset är vridbart 180° (y).
α

Placering: y = 180°

a
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Utställning
”Arkitektur
och landskap i
Norge” av Ken
Schluchtmann
på de nordiska
ambassaderna,
Berlin. Foto: Ken
Schluchtmann /
diephotodesigner.de, Berlin.
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Lucy Skrivbordsarmaturer
710mm

749

710

749mm

Storlek

d29

d171

LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

10W/1230lm

10W/1230lm

Ljusfärg
2700K CRI 92

3500K CRI 92

2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Ljusfördelning
Skrivbordsarmaturer

Skrivbordsarmaturer

Bredstrålande

Bredstrålande

Reglerbar

Reglerbar

Styrning

Färg
(armaturhus)
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Vit

Silver

Vit

Silver

Svart

10 000 färger *

Svart

10 000 färger *

Utställning ”Arkitektur och landskap i Norge” av
Ken Schluchtmann på de nordiska ambassaderna, Berlin. Foto:
Ken Schluchtmann / diephotodesigner.de, Berlin.

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/015739
Design och användningsområde:
www.erco.com/lucy
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