
Compact – Effektiv och prisvärd

Perfekt lösning för belysning i
befintliga byggnader. Compact
är det mångsidiga verktyget
Ljusplanering med utanpåliggande
downlights måste inte vara en
nödlösning. I Compact downlights
kombineras briljant ljus med robust-
heten hos utomhusarmaturer.
Compact som utanpåliggande
downlight är den perfekta lös-
ningen för belysning i befintliga
byggnader när det inte är möjligt
att fälla in belysningen i taket.
De olika ljusfördelningarna extra
wide flood och oval flood möjliggör
användning i gallerior och arkader
och även på altanen till villan. Com-

pact kan även användas för vertikal
belysning med bred väggbelysning.

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-o-s

http://www.erco.com/compact-o-s
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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 eller wallwash

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

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

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

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad, med diffusor på undersidan

4 Cylinder och takmonteringsdosa
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

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

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 97 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsring med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact-o-s

Compact Utanpåliggande takarmaturer
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Olika storlekar
Armaturerna i ERCO Program
täcker ett stort intervall av lumen-
klasser och erbjuder därmed en
lämplig lösning för en lång rad
belysningstillämpningar.

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

Olika storlekar

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

Fasreglerbar (bakkant)

Compact Utanpåliggande takarmaturer
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Utanpåliggande downlights
Extra wide flood

d

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

Anordning: d ≤ 1,5 x h

d

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Utanpåliggande downlights oval
flood
Oval flood

Linjär belysning
Vid placering i rad kan en jämn
belysning uppnås med ett ungefär-
ligt armaturavstånd (d) mellan två
Compact utanpåliggande down-
lights på 1,5 gånger armaturens
höjd (h) över den belysta ytan.

Anordning: d ≤ 1,5 x h

Användningsområden: Arkader och
entrétak.

Utanpåliggande lins-wall-
washers
Wallwash

Bred väggbelysning
Vid några wallwashers kan arma-
turavståndet uppgå till 1,3 gånger
avståndet till väggen. Du hit-
tar resp. uppgifter i wallwasher-
tabellerna i artikeldatabladen.
Datorstödda beräkningar rekom-
menderas för kontroll av möjliga
skärningspunkter för ljuskäglan på
sidoväggar.

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 Utanpåliggande takarmaturer – Armaturanordning
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Circolo Sportivo
RAI. Foto: Thomas
Mayer, Neuss.
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Compact Utanpåliggande takarmaturer

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Reglerbara med 
dämpteknik

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Storlek 4 Storlek 5

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 *

16W/2200lm 24W/3300lm

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Utanpåliggande 
lins-wallwashers

Wallwash

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Utanpåliggande 
lins-wallwashers

Wallwash

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013946

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact-o-s

Liv Apartments, 
Fremantle. Ljus-
planering:  
Lighting Options 
Australia, Perth. 
Foto: Matt Devlin, 
Perth.
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