Golv-washers kvadratiska – Ljus
för kommunikationsytor
Högkvalitativ belysning av trap- litet antal armaturer. Det gör dem
mycket kostnadseffektiva.
por eller golv i entréer eller
genomgångsutrymmen
ERCOs golvwashers är perfekta för
korridorer och trapphus i hotell,
teatrar och biografer. Det jämna
ljuset skapar en helt bländfri belysning för kommunikationsytor och
passager. Ljuskäglornas mjuka
konturer ger användarna snabb
orientering, även i mörka utrymmen. Den släta monteringen ger
ett mycket elegant intryck och
utförs enkelt med de medföljande
tillbehören. Armaturerna är underhållsfria och ljusfördelningen är
optimerad så att det räcker med ett

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/floor-washlight-square

Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer
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Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO reflektor och frontplatta
– Plast, ytbehandlad i silver
2 Horisontell softec-lins
3 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt
(2700K eller 3000K) eller neutralvitt
(3500K eller 4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-square
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4 Infällningsram
– 2-sidigt användbar: för att täcka
väggutskärning eller som putsprofil
med infällningstillbehör jäms med
vägg
– Monteringskonsol: metall. Anslutningsområde 8-22mm
– Plast, vit
5 Armaturhus
– för montering i regelvägg
– Plast

6 Driftdon
– On/off
Varianter på förfrågan
– Frontplatta med reflektor: guld
matt, silver matt eller champagne
mattlackerad
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer

Finns i runda eller kvadratiska
utföranden
Runda eller kvadratiska armaturer möjliggör en anpassning av
väggbelysningens utseende till
interiörens arkitektur och stil.

Speciella kännetecken

Finns runda eller kvadratiska

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig
Beroende på inbyggnadsramen
blir infällningen antingen slät eller
utanpåliggande.

ERCO High-power LED

Utmärkt värmemanagement

Olika ljusfärger

EMC optimerad

On/off

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig
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Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer – Armaturanordning
Golv-washers

Bred belysning
Golv-washers möjliggör en diskret,
bländfri och jämn belysning av
korridorer och kommunikationsytor.
Rekommenderad monteringshöjd
(h) för golv-washers ligger mellan
0,5 och 1 meter över golvet.
Placering: h = 0,5m till 1m

Armaturavståndet (d) kan vara upp
till 3 gånger monteringshöjden (h)
för jämn bred markbelysning.
Placering: d ≤ 3 x h

Martin Braun
Backforum, Hannover. Arkitekt:
Ackermann & Raff,
Tübingen.
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Restaurang Kosmos i HumboldtVilla, Lüdenscheid.
Arkitektur: MTT
Architekten,
Lüdenscheid.
Interiördesign:
Kitzig Interior
Design, Bochum.
Fotografi: Dirk
Vogel, Dortmund.
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Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer
Storlek

133

133mm

157

78

LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

3W/450lm
6W/825lm

Ljusfärg
2700K CRI 92

3500K CRI 92

3000K CRI 92

4000K CRI 82

3000K CRI 97

4000K CRI 92

Ljusfördelning
Golv-washers
Bredstrålande

Styrning
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On/off

Museo Arqueològico Nacional,
Madrid. Arkitektur: Juan Pablo
Rodriguez Frade,
Madrid. Ljusplanering: Toni Rueda,
Madrid. Foto: Frieder Blickle, Hamburg.

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/018331
Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-square
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