
Beamer New – Maximal visuell
komfort för mycket högt ställda
krav

Anpassningsbara strålkastare
utan spill-ljus som behärskar
både ljus och mörker utomhus
Strålkastarna Beamer New är
precisionsverktyg för krävande
belysningsuppgifter utomhus med
teknik på samma nivå som de bästa
museumstrålkastarna. Med sina
kompakta och korrosionsfria arma-
turhus erbjuder de enastående
ljuskvalitet, anpassningsbarhet och
digitala anslutningsmöjligheter.
Ljusöppningen i deras innovativa
Darklight-optik är jämn och fri från
spill-ljus. Detta ger strålkastarna
mycket hög visuell komfort och en

magisk effekt. Växlande förhållan-
den? Utbytbar optik inklusive zoom
och wallwash kan anpassas till
nya krav. Som tillbehör finns filter
och linser för finjusteringar. Tillval
som DALI, trådlös ljusreglering via
Casambi Bluetooth, tunable white
och RGBW-färger möjliggör smarta
ljusscener.

E Regionala tekniska förutsättningar:
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.
Edition: 07.12.2021

Aktuell version under
www.erco.com/beamer-new

http://www.erco.com/beamer-new
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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 linser
– Av optisk polymer
– Darklight-linser: narrow spot, spot,

flood, wide flood eller extra wide
flood

– Spherolit-linser: oval flood, oval wide
flood eller wallwash

– Zoomlinser: zoom spot eller zoom
oval; steglöst fokuserbar

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

(2700K eller 3000K), neutralvitt
(3500K eller 4000K), tunable white
(2700-7500K) eller RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhuvud
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Armaturhus och led
– Graphit m
– Plast, lackerad
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Svängbart 90°
– Invändig ledningsdragning
– Gradskiva: korrosionsbeständig

aluminium

5 Driftdon
– On/off, reglerbar DALI eller Casambi

Bluetooth

6 Monteringsdosa
– Graphit m, lackerad plast
– Vridbar 300°

eller

anslutningsgänga G1/2
– Rostfritt stål
– Vridbar 360°

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/beamer-new
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Darklight-teknik
Darklight-linsen skapar inte bara
en magisk charm med sin enda
ljuspunkt. De erbjuder dessutom
exakta, jämna ljusfördelningar och
mycket hög visuell komfort.

Zoomstrålkastare
Justerbara zoomljusfördelningar
möjliggör steglös inställning av
spridningsvinkeln. Både rund och
oval ljusfördelning med zoomoptik
kan användas.

RGBW-armaturer
Med färgat ljus kan omgivningen
formas och omvandlas med hjälp
av subtila eller dramatiska kontras-
ter. Med hjälp av LED kan du skapa
färgat ljus mycket effektivt och
flexibelt.

Tunable white-teknik
Med tunable white kan du ställa
in ljusfärgen dynamiskt. Du kan
skapa ett perfekt ljus för konst och
materialytor och även lyfta fram
färger på optimalt sätt.

Många tillbehör
Med tillbehör kan du anpassa
ljusverktygen till speciella
användningsområden. Med konver-
teringsfilter kan du t.ex. förskjuta
ljusfärgen eller byta ljusfördelning.

Speciella kännetecken

Energieffektiv darklight-
teknik

Zoomstrålkastare

Färgat ljus

Tunable white

Omfångsrika tillbehör

ERCO High-power LED

Optisk cut-off 40°/50°/60°

Olika ljusfördelningar

Oval flood fritt vridbar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 90°

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Casambi Bluetooth

Beamer New Strålkastare, washers, wallwashers
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Strålkastare
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuering
En inställningsvinkel (y) på ca 30°
passar för accentbelysning med
Beamer strålkastare. Denna vinkel
bidrar till att framhäva formen hos
arkitektoniska detaljer, skulptu-
rer och träd, utan att alltför stark
skuggverkan inkräktar på synintryc-
ket.

Placering: y = 30°

Zoomstrålkastare
Zoom spot, Zoom oval

α

Accentuering
Zoomstrålkastare har steglöst
inställbar spridningsvinkel. Med
zoomområdet spot till wide flood
kan mindre objekt effektfullt accen-
tueras vid en inställningsvinkel (y)
på ca 30°. Oval zoom är lämplig
för avlånga objekt. Det framhäver
formerna hos objektet utan alltför
starka skuggor. Dessutom undviker
man att betraktarens skugga faller
på det belysta objektet.

Placering: y = 30°

Washers
Wide flood, Extra wide flood, Oval
wide flood, Oval flood

α

Bred belysning
Väggytor eller träd kan ges en
jämn, bred belysning med Beamer
strålkastare. En inställningsvinkel
(y) på ca 30° passar bäst för detta.

Placering: y = 30°

Lins-wallwashers
Wallwash

γ

a

h

Bred väggbelysning
Utomhus definieras rummets grän-
ser av en jämn vertikal belysning.
Avståndet (a) från Beamer wall-
washers till väggen bör därför vara
ca en tredjedel av takhöjden (h).
Det ger en inställningsvinkel (c) på
ca 55°.

Placering: a = 1/3 x h resp.c = 55°

För att uppnå jämn belysning hori-
sontellt kan armaturavståndet (d)
hos Beamer wallwashers vara upp
till 1,2 gånger väggavståndet (a).

Placering: d ≤ 1,2 x a

I wallwasher-tabellerna på
www.erco.com kan du läsa av de
optimala vägg- och armaturavstån-
den för olika artiklar.

Beamer New Strålkastare, washers, wallwashers – Armaturanordning
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Ljusfördelning

Ljusfärg

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek S
d 104mm

M
d 144mm

Tillbehör

14,1W/1847lm 4,2W/467lm (Narrow spot)

21,6W/2598lm

8,1W/1056lm 3,1W/371lm (Narrow spot)

12,4W/1484lm

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Oval wide flood

Zoom spot Lins-wallwashers

Zoom oval Wallwash

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82

Beamer New Strålkastare, washers, wallwashers

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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Oval wide flood

Zoom spot Lins-wallwashers

Zoom oval Wallwash

On/off

DALI

Casambi Bluetooth

On/off

DALI

Casambi Bluetooth

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Linser Markfäste Anslutningsdel

Filter Betongankare Klämplatta

Lens Units Monteringsplatta Passbit

Förgreningsdosa Tvärbalk Distanser
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata:  
www.erco.com/020811

Design och användningsområde:
www.erco.com/beamer-new

RGBWTunable white

13,6W/1350lm16,3W/1637lm

DALI

Casambi Bluetooth

DALI

Casambi Bluetooth

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomstrålkastare Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomstrålkastare Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lins-wallwashers

Wallwash
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