
Trion – Plafonds in een ruimte
ensceneren

De plafondwasher voor de veel-
eisende verlichting die plafonds
hoger laat lijken
Trion biedt perfecte plafondwas-
hing en een archetypisch design.
De plafondwasher die bescheiden
in uw architectuur integreert, is
ideaal om ruimten visueel hoger
te laten lijken. De buitengewone
gelijkmatigheid van de plafondver-
lichting voldoet aan de hoogste
vereisten.
Bovendien maakt het speciale
lenzensysteem van de Trion diep-
en breedstralende lichtverdelin-
gen mogelijk voor verschillende
architectonische uitdagingen. Een

variant met RGBW LED-module
maakt het Trion programma com-
pleet. Plafonds kunnen zo ook
gekleurd worden geënsceneerd.

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

Actuele versie onder
www.erco.com/trion

http://www.erco.com/trion
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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: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (2700K

of 3000K), neutraalwit (3500K of
4000K) of RGBW

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

– RGBW met paraboolreflector voor
het mengen van kleuren: aluminium,
zilver, hoogglanzend geëloxeerd

3 Afdekframe
– Kunststof, zwart gelakt
– Cut-off scherm: aluminiumgietwerk,

zwart gelakt. Voor de veiligheid
van het onderhoud kan het cut-
off scherm met schroeven worden
versteld

4 Huis en wandarmatuur
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/trion

Trion Wandarmaturen
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Uitstekende gelijkmatigheid
Voor de hoogste eisen bij de
plafondwashing heeft ERCO
armaturen ontwikkeld die een
buitengewoon hoge gelijkmatig-
heid van de verlichtingssterktes
genereren.

Breed of diep stralend
De breed of diep stralende Spher-
olit-lenzen zorgen voor een
afstemming van de lichtverdeling
volgens de betreffende verlichtings-
taak.

Gekleurd licht
Met kleurrijk licht kan de omge-
ving met subtiele of dramatische
contrasten worden vormgegeven
en omgetoverd. Door LED’s kunt
u kleurrijk licht zeer efficiënt en
flexibel genereren.

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing
De krachtige lichttechniek van
ERCO maakt bij geselecteerde
producten bovengemiddelde
armatuurafstanden mogelijk. Dit
minimaliseert het vereiste aantal
armaturen.

Bijzondere kenmerken

Uitstekende gelijkmatigheid

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Gekleurd licht

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Trion Wandarmaturen
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Plafondwashers
Breed stralend, Diep stralend

Basisverlichting
Verlichte plafonds verlenen de
ruimte een hoge, royale indruk.
De montageafstand van Trion ten
opzichte van het plafond dient ech-
ter, gericht op vormgevingscriteria,
ten minste 0,8 meter te bedragen.
In een ruimte met een 3 meter
hoog plafond voldoet dit ongeveer
aan de hoogte van het deurkozijn.

Opstelling: a > 0,8m

De armatuurafstand (d) kan bij de
breedstralende lichtverdeling max.
het 4-voudige van de plafondaf-
stand (a) bedragen.

Opstelling: d = 4 x a

De armatuurafstand (d) kan bij de
diepstralende lichtverdeling max.
het 3-voudige van de plafondaf-
stand (a) bedragen.

Opstelling: d = 3 x a

Trion Wandarmaturen – Armaturenindeling

Galleria Viasa-
terna, Milaan.
Architectuur:
Flavio Albanese,
Milaan. Fotografie:
Sebastian Mayer,
Berlijn.
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Vredespaleis,
Den Haag. Archi-
tectuur: Louis
M. Cordonnier.
Architectuur reno-
vatie: Bureau
Van der Wijst,
Amsterdam, en
oth_architecten,
Amsterdam.

Kinderartspraktijk
Doktor Uhlig &
Kollegen, Ham-
burg. Architectuur:
Henrik Diemann
Architecten, Ham-
burg. Fotografie:
Frieder Blickle,
Hamburg.
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Trion Wandarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

140mm 240mm

12W/1650lm 24W/3300lm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

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 

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

6



Wit

10.000 kleuren *

DALI

RGBW

30W/1900lm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013153

Design en toepassing:
www.erco.com/trion
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