
Beamer – Het beste visual
comfort voor de hoogste eisen

Efficiënte accentuering en breed-
straling voor de buitenruimte in
het klassieke design
Beamer zorgt voor de indruk-
wekkende enscenering van
monumenten, gebouwen of beplan-
tingen. Beschermd door een uiterst
duurzaam huis biedt de schijnwer-
per gedifferentieerde oplossingen
voor uw verlichtingstaken. De uit-
stekende anti-verblinding door de
Snoot zorgt voor een groot visual
comfort en garandeert dat het licht
alleen daar terechtkomt, waar het
nodig is. Het montagetoebehoren
verzekert dat u Beamer overal kunt
monteren, waar u deze nodig hebt.
Dankzij de aan het scharnier aange-

brachte schaalverdeling kunt u de
armatuur reproduceerbaar instellen.
De onderhoudsvrije opto-elektro-
nica van de Beamer ontziet onze
natuurlijke hulpbronnen dankzij
zijn hoge efficiency en vermindert
daardoor de exploitatiekosten.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 24.10.2021

Actuele versie onder
www.erco.com/beamer

http://www.erco.com/beamer
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Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website.

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood of
oval flood

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Snoot
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Vrij van strooilicht
– Veiligheidsglas

4 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Armatuur: 300° draaibaar
– Scharnier: 130° zwenkbaar
– Inwendige kabelgeleiding
– Schaalverdeling: corrosiebestendig

aluminium

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 97 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/beamer

Beamer Schijnwerpers, breedstralers
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Oval flood vrij draaibaar
De Spherolit-lens oval flood kan
bij ronde armatuurkoppen naar
wens worden gedraaid om de ver-
lichting optimaal af te stemmen op
verschillende objecten.

Verschillende maten
De armaturen in het ERCO pro-
gramma houden rekening met
een groot deel van de lumenklas-
sen en bieden op die manier een
maatwerkoplossing voor talloze
verlichtingstaken.

Vergrendelbaar
Om dezelfde uitlijning van de licht-
bundel permanent te waarborgen
kan de uitlijning veilig worden
vastgezet.

Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Verschillende maten

Vergrendelbaar

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Beamer Schijnwerpers, breedstralers
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Schijnwerpers
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuering
Voor de accentverlichting met Bea-
mer schijnwerpers is een richthoek
(y) geschikt van ca. 30°. Op die
manier wordt de plasticiteit van
architectonische details, sculptu-
ren of bomen vergroot zonder de
indruk van het beeld door een te
sterke schaduwwerking te vervor-
men.

Opstelling: y = 30°

Breedstraler
Wide flood, Extra wide flood, Oval
flood

α

Breedstraling
Langwerpige wandvlakken, zuilen
of bomen kunnen met Beamer
schijnwerpers gelijkmatig worden
aangestraald. Een richthoek (y)
van ca. 30° is daarvoor het beste
geschikt.

Opstelling: y = 30°

Beamer Schijnwerpers, breedstralers – Armaturenindeling

The Hard
Interchange,
Portsmouth. Archi-
tectuur: AHR
Architects, Londen.
Lichtplanning:
Lachman Con-
sulting of Leeds.
Fotografie: Lukas
Palik, Düsseldorf.
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Duits paviljoen
„Fields of Ideas“
op de EXPO 2015,
Milaan. Concept:
Arbeitsgemein-
schaft Deutscher
Pavillon GbR:
Milla & Part-
ner, Stuttgart;
Schmidhuber,
München; Nüs-
sli GmbH, Roth.
Expositiedesign:
Milla & Partner.
Architectuur:
Schmidhuber;
Nüssli. Fotogra-
fie: Dirk Vogel,
Dortmund.

Theaterplein, Ant-
werpen. Architect:
Studio Bernardo
Secchi & Paola
Vigano, Milaan.
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Schakelbaar Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Beamer Schijnwerpers, breedstralers

Lichtverdeling

d 135mm d 205mm

Regeling

Lichtkleur

Kleur (huis)

Toebehoren

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 *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Verdelerdoos Uitlegger

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Montageplaat Afstandhouder

12W/1650lm 4W/550lm (Narrow spot) 36W/4950lm 14W/1925lm (Narrow spot)
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011752

Design en toepassing:
www.erco.com/beamer

* op aanvraag verkrijgbaar

Duits paviljoen 
„Fields of Ideas“  
Expo, Milaan. 
Architectuur: 
Schmidhuber, 
München/Milla & 
Partner, Stuttgart. 
Fotografie: Dirk 
Vogel, Altena.
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