
Compact – Effektiv och prisvärd

Kombinationen av god visuell
komfort och inbyggnadsdjup är
unik.
Compact förenar god visuell
komfort med ett mycket litet
inbyggnadsdjup. Olika ljusför-
delningar som t.ex. extra wide
flood och oval flood möjliggör
omfångsrik användning i kon-
tor, förvaltningsbyggnader och
butikslokaler. Den unika ljusför-
delningen oval flood är mycket
lämplig för belysning av kommuni-
kationsytor. Wallwashers kan även
användas för en generös och jämn
belysning av vertikala ytor. Det
betyder att den kreativa planera-

ren har tillgång till differentierade
belysningsverktyg för effektiv visu-
ell komfort även när det gäller
kompakta downlights.

E
Regionala tekniska förutsättningar:
220-240V 50/60Hz
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.

Edition: 24.10.2021
Aktuell version under
www.erco.com/compact

http://www.erco.com/compact
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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 linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood, wallwash eller double
wallwash

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

(2700K eller 3000K) eller neutralvitt
(3500K eller 4000K)

3 Bländskyddsring med kryssraster
– Optisk cut-off 30°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Plast eller metall, aluminiumbelagd,

silver, strukturerad, med diffusor på
undersidan

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1-25mm

(storlek 3-4) eller 1-30mm (storlek
5-8)

– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Vridbar 360°

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller Casambi Bluetooth
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Bländskyddsring med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-
takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Infällningsring: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact

Compact Infällda takarmaturer
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Lämplig för kontorsarbetsplatser
ERCO utvecklar armaturer med
målet att uppnå god avbländning
och hög visuell komfort. UGR-
värden kan användas som stöd
för att uppnå belysning enligt
gällande standarder. När det gäller
downlights bör detta dock inte ske
på basis av schablonvärden, utan
i enlighet med hur armaturerna
placerats i rummet.

Dubbelwallwashers
Den speciella ljusfördelningen i
dubbelwallwashers belyser mot-
stående väggar i korridorer på ett
effektivt sätt. Den diffusa reflex-
ionen av ljuset mot väggarna ger
golvet och taket en viss indirekt
belysning.

Utanpåliggande eller slät
montering möjlig
Alla infällda armaturer har tillbehör
för utanpåliggande infällning
som standard. Inbyggnadsringar
för infälld montering finns som
tillbehör.

Litet inbyggnadsdjup
I trånga monteringssituationer
är varje millimeter i armaturens
inbyggnadsdjup viktig. Därför
utvecklar ERCO speciella armaturer
för små inbyggnadsdjup som garan-
terar mycket hög ljuskvalitet även
i mycket trånga utrymmen.

Stora armaturavstånd vid
wallwashing
Den effektiva ljustekniken från
ERCO möjliggör ovanligt stora
armaturavstånd på upp till
1,5 gånger väggavståndet för vissa
armaturer.

Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 12.1

Dubbelwallwashers

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi Bluetooth

Compact Infällda takarmaturer
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Downlights
Extra wide flood

Grundbelysning
För en jämn allmänbelysning kan
ett ungefärligt armaturavstånd (d)
mellan två Compact downlights
vara 1,5 gånger armaturens höjd
(h) över den belysta ytan.

Anordning: d ≤ 1,5 x h

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Downlights oval flood
Oval flood

Linjär belysning
För jämn belysning vid linjär pla-
cering kan ett mått motsvarande
upp till 1,5 gånger armaturens
höjd (h) över den belysta ytan
användas som ett ungefärligt arma-
turavstånd (d) mellan två Compact
downlights.

Placering: d ≤ 1,5 x h

Användningsområde: korridorer
och kommunikationsytor.

Compact Infällda takarmaturer – Armaturanordning
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Lins-wallwashers
Wallwash

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör
avståndet från Compact linswall-
washers till väggen (a) vara ca en
tredjedel av takhöjden (h).

Anordning: a = 1/3 x h

För jämn belysning längs väggen
kan armaturavståndet (d) hos
Compact linswallwashers vara upp
till 1,3 gånger avståndet till väggen
(a).

Anordning: d ≤ 1,3 x a

I wallwasher-tabellerna i katalogen
och produktdatabladen kan du läsa
av resp. vägg- och armaturavstånd
för olika produkter.

Dubbelwallwashers
Double wallwash

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning av
motstående väggar bör avståndet
från Compact dubbelwallwashers
till båda väggarna (a) vara ca en
tredjedel av takhöjden (h).

Anordning: a = 1/3 x h

Användningsområden: Korrido-
rer, till exempel i byggnader för
förvaltning eller sjukvård

För jämn belysning längs väggen
kan armaturavståndet (d) hos
Compact linswallwashers vara upp
till 1,3 gånger avståndet till väggen
(a).

Anordning: d ≤ 1,3 x a

I wallwasher-tabellerna i katalogen
och produktdatabladen kan du läsa
av resp. vägg- och armaturavstånd
för olika produkter.

Compact Infällda takarmaturer – Armaturanordning
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek Storlek 3 Storlek 4

Downlights Lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

Betong- 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

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 

8W/1100lm 16W/2200lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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Storlek 5 Storlek 7

Downlights Lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

Downlights Lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013681

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth

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 

24W/3300lm 32W/4400lm

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi Bluetooth
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning
On/off

DALI

Storlek 8

Downlights Lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Tillbehör
Betong- 
infällningsdosa

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsring Täcksats

Distansskiva Täckring

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

40W/5500lm

Storlek

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013681

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact

Brookfield Place  
Tower 2, Perth. 
Ljusplanering: 
Lighting Options 
Australia, Perth. 
Foto: Matt Devlin, 
Perth.
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Förvaltningslo-
kal för Gebrüder
Heinemann, Ham-
burg. Arkitektur:
IFB GmbH consul-
ting engineers &
architects, Ham-
burg.Elplanering:
Pinck Ingenieure
Consulting GmbH,
Hamburg. Foto:
Frieder Blickle,
Hamburg.
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Äldreboendet
carpe diem, Rom-
merskirchen.
Fotografi: Dirk
Vogel, Dortmund.
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