
Quintessence rund –
Systemlösningen för hög visuell
comfort

God visuell komfort och bästa
ljuskvalitet - både inomhus och
utomhus
Quintessence infällda takarmaturer
gör den visuella komforten och
ljuskvaliteten hos downlights, lins-
wallwashers och riktstrålkastare
tillgänglig även utomhus. De nya
optiska systemen i downlights och
lins-wallwashers ger hög jämnhet
med god avbländning och pas-
sar därför utmärkt för generös
belysning av stora öppna ytor. Den
mycket breda ljusfördelningen från
dessa downlights med spridnings-
vinkel på 90° och cut-off på 40°
tillåter stora armaturavstånd med

hög jämnhet och god avbländ-
ning. Optiken i riktstrålkastarna kan
vinklas 20° och vridas 360° för att
möjliggöra exakta accenter. Med
kapslingsklass IP65 är Quintessence
infällda takarmaturer det rätta
ljusverktyget för skräddarsydda
belysningskoncept i utomhusmil-
jöer och inomhusmiljöer med höga
krav på fuktskydd och dammskydd.

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/quintessence-o

http://www.erco.com/quintessence-o
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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 darklight-reflektor
– Downlight: avbländningsvinkel 40°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

eller

Wallwasher-reflektor
– Avbländningsvinkel 80°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

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

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Riktstrålkastare med kollimatoroptik

av optisk polymer: svängbar 0°-20°,
vridbar 360°

3 Diffusor eller lins
– Av optisk polymer
– Diffusorlins extra wide flood eller

linssystem wallwash
– Riktstrålkastare med Spherolit-lins

narrow spot, spot eller flood

4 Täckring
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Silver, dubbelt pulverlackerad
– Skyddsglas

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat i

silver
– Monteras med 2- eller 3-punktsfäste

och låsskruv, för taktjocklekar på 1–
30mm

– Sidomonterad installationsenhet:
plast, svart

6 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

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

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-o
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Mycket hög visuell komfort
Darklight-reflektorn kombinerar
maximal visuell komfort med bästa
möjliga verkningsgrad.

Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Cut-off 40°/80°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Quintessence rund Infällda takarmaturer
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Downlights
Extra wide flood

d

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

Anordning: d ≤ 1,5 x h

d

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Lins-wallwashers
Wallwash

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör
avståndet från Quintessence lins-
wallwashers till väggen (a) vara ca
en tredjedel av takhöjden (h).

Anordning: a = 1/3 x h

För jämn belysning längs väggen
kan armaturavståndet (d) hos
Quintessence linswallwashers vara
upp till 1,3 gånger avståndet till
väggen (a).

Anordning: d ≤ 1,3 x a

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

Riktstrålkastare
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuering
Konstverk, arkitektoniska detal-
jer och informationstavlor kan
accentueras effektfullt med rikt-
strålkastaren Quintessence. En
inställningsvinkel (y) på ca 20°
passar bäst för detta ändamål,
eftersom det framhäver for-
merna utan alltför starka skuggor.
Dessutom undviker man att betrak-
tarens skugga faller på det belysta
objektet.

Anordning: y = 20°

Quintessence rund Infällda takarmaturer – Armaturanordning

4



Moskén Sheikh
Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan,
Abu Dhabi. Arki-
tektur: Yusef
Abdelki (skiss),
Halcrow, Dubai
Office (utförande).
Interiörarkitektur:
Spatium Archi-
tects, Milano.
Ljusplanering:
Speirs and Major
Associates, Edin-
burg.
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Quintessence Infällda takarmaturer

Tillbehör

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Betong- 
infällningsdosa

Storlek 3 Storlek 5

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 *

Downlights Riktstrålkastare

Extra wide flood Narrow spot

Lins-wallwashers Spot

Wallwash Flood

Downlights Riktstrålkastare

Extra wide flood Narrow spot

Lins-wallwashers Spot

Wallwash Flood

Silver Silver

12W/1650lm 2W/275lm (Narrow spot) 24W/3300lm 6W/825lm (Narrow spot)
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015746

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-o

* levereras på förfrågan

Intercontinental 
Resort, Berchtes-
gaden. Arkitekt: 
Kochta Architek-
ten, München. 
Planering av elin-
stallationer: Inge-
nieurbüro Schnell, 
Tuttlingen.
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