
Visor – Riktat ljus i minimalistisk
elegans

Energieffektiv fasadarmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar, öppna
ytor och entréer
Visor fasadarmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Visor 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.

Visor har en jämn, lättskött yta
som gör armaturen till ett blick-
fång på alla fasader. Armaturens
grafikliknande form framhävs av
detaljer som osynliga fogar och det
integrerade, infällda skyddsglaset.
Ljuskällan förblir diskret dold så
att förbipasserande inte bländas.
Tack vare Dark Sky-tekniken avger
Visor fasadarmaturer inget spill-
ljus ovanför horisontalplanet. Visor-
familjens systemdesign erbjuder
många möjligheter att kombinera
fasad- och pollararmaturer.

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/visor-f

http://www.erco.com/visor-f
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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 Täcklock (infälld armatur)
– Grafit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

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

smutsning
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Tillbehör för slät infällning: reflexbe-

handlat skyddsglas

4 Armaturhus och infällningsring
(infälld armatur)

– För montering på betong- eller
regelväggar

– Infällningsring: rostfritt stål
– Monteringskonsol: metall, varmför-

zinkad. Klämvidd 1-30mm
– Armaturhus: plast, svart
– Anslutningsledning 3x1mm²

eller

Armaturhus och väggarmatur
(utanpåliggande armatur)

– Grafit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

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

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

5 Driftdon
– On/off

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/visor-f

Visor Fasadarmaturer
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Olika ljusfördelningar, bred- eller
planstrålande
Den bredstrålande ljusfördelningen
från mark-washers passar särskilt
för gångvägsbelysning längs murar
och fasader. Den djupstrålande
ljusfördelning från mark-washers
är avsedd för belysning av öppna
ytor och terrasser.

Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP65

On/off

Visor Fasadarmaturer
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Mark-washers
Bredstrålande, Djupstrålande

Bred belysning
Med en bredstrålande ljusfördel-
ning möjliggör Visor mark-washers
en diskret, bländfri och jämn belys-
ning av gångvägar nära fasaden.
Rekommenderad monteringshöjd
(h) är 0,8 meter över marken.

Placering: h = 0,8m

Armaturavståndet (d) kan vara upp
till 3 gånger monteringshöjden (h)
för jämn bred markbelysning. När
armaturen används för vägledning
med ljus, kan armaturavståndet
vara upp till 10 gånger monterings-
höjden.

Placering: d = 3 x h

Med en djupstrålande ljusfördel-
ning möjliggör Visor mark-washer
en diskret, bländfri och jämn belys-
ning av öppna ytor nära fasaden.
Rekommenderad monteringshöjd
(h) är 0,8 meter över marken.

Placering: h = 0,8m

Armaturavståndet (d) kan vara upp
till 3 gånger monteringshöjden (h)
för jämn bred markbelysning. När
armaturen används för vägledning
med ljus, kan armaturavståndet
vara upp till 10 gånger monterings-
höjden.

Placering: d = 3 x h

Visor Fasadarmaturer – Armaturanordning
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Hotell Lago, Ulm.
Arkitekt: Nething
Generalplaner
Ulm/Neu-Ulm.
Ljusplanering:
Conplaning GmbH,
Ulm/Neu-Ulm/
Günzburg.
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Ljusfärg

Visor Fasadarmaturer

Tillbehör

Storlek

Färg  
(armaturhus)

On/off On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

Ljusfördelning

d 190mm d 200mm

Effektnivå LED

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 *

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Anslutningsdosa Tätningsplatta

Betong- 
infällningsdosa Glaslyft

6W/825lm 6W/825lm
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012896

Design och användningsområde:
www.erco.com/visor-f
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