Vloerwashers rond – Licht voor
verkeersgebieden

E

Trappen of vloeren in gangen of
verkeersgebieden hoogwaardig
verlichten
Gangen of trappenhuizen in hotels,
theaters of bioscopen zijn ideale toepassingslocaties voor de
vloerwashers van ERCO. Met hun
gelijkmatige licht verlichten deze
verkeerszones en doorgangen absoluut verblindingsvrij. Dankzij de
zachte contouren van de lichtbundels kunnen gebruikers zich snel
oriënteren, ook in donkere zones.
Met name de wandafsluitende
montage schept een zeer elegante
sfeer en kan eenvoudig met het
meegeleverde toebehoren wor-

den uitgevoerd. De armaturen zijn
onderhoudsvrij en de lichtverdeling
is zodanig geoptimaliseerd dat er
slechts een klein aantal armaturen nodig is. Daardoor zijn deze
bijzonder rendabel.

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

Actuele versie onder
www.erco.com/floor-washlight-round

Vloerwashers rond Wandarmaturen
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Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website.

4 Inbouwring
1 ERCO reflector en frontplaat
– Kunststof, zilveren oppervlaktebehan- – Aan 2 kanten bruikbaar: voor de
afdekking van de wandopening of als
deling
inbouwprofiel met wandafsluitend
inbouwdetail
2 Horizontale softec lens
– Hoekbevestiging: metaal. Klembereik
8 - 22 mm
3 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (2700K – Kunststof, wit
of 3000K) of neutraalwit (3500K of
5 Huis
4000K)
– voor holle-wandmontage
– Collimatoroptiek van optisch poly– Kunststof
meer

Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-round
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6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar
Varianten op aanvraag
– Voorplaat met reflector: mat goud,
mat zilver of mat champagne gelakt
Neem contact op met uw ERCO adviseur.

Vloerwashers rond Wandarmaturen

Beschikbaar in rond of vierkant
Armaturen in ronde of vierkante
vormen maken het mogelijk om
wandafbeeldingen af te stemmen
op de architectuur en de stijl van
het interieur.

Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in rond of vierkant

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk
Afhankelijk van de inbouwring
ontstaat ofwel een met het wandvlak afsluitend of een afdekkend
inbouwdetail.

ERCO High-power-LED’s

Uitstekend warmtemanagement

Verschillende lichtkleuren

EMC-geoptimaliseerd

Schakelbaar

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk
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Vloerwashers rond Wandarmaturen – Armaturenindeling
Vloerwashers

Breedstraling
Vloerwashers maken een
bescheiden, verblindingsvrije en
gelijkmatige verlichting van gangen en verkeerszones mogelijk. De
aanbevolen montagehoogte (h)
voor de vloerwasher ligt tussen
0,5 en 1 meter boven de vloer.
Opstelling: h = 0,5m tot 1m

Voor een gelijkmatige vloerwashing
kan de armatuurafstand (d) max.
het 3-voudige van de montagehoogte (h) bedragen.
Opstelling: d ≤ 3 x h

Archeologisch
museum, Madrid/
Spanje. Architectuur: Juan Pablo
Frade, Madrid/
Spanje. Lichtplanning: Toni Rueda,
Madrid/Spanje.
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Koninklijke
Bibliotheek,
Kopenhagen.
Architect: Schmidt, Hammer &
Lassen, Aarhus.
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Vloerwashers rond Wandarmaturen
Maat

LED-module
Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

78

d157

d 157mm

3W/450lm
6W/825lm

Lichtkleur
2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Lichtverdeling
Vloerwashers
Breed stralend

Regeling
Schakelbaar

Kleur (huis)
Wit
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Auditorio Alfredo
Kraus, Las Palmas.
Architect: Óscar
Tusquets, Barcelona.

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en planningsgegevens:
www.erco.com/011735
Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-round
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