
Cilinder – Multifunctioneel en
elegant

Façaden op velerlei manieren
ensceneren
Tot de sterke punten van de Cilin-
der façadearmaturen behoren
historische façaden met strijk-
licht accentueren of over grote
vlakken façaden indelen. De licht-
techniek biedt daarvoor talloze
mogelijkheden: smalle of brede
lichtverdelingen omhoog en
omlaag of uitsluitend omlaag.
Ter voorkoming van strooilicht –
volgens de Dark Sky-vereisten –
is de bovenste lichtbundel enigs-
zins naar de façade gericht. Voor
straling omlaag bevatten de faça-
dearmaturen varianten met een

halve cirkelvormige lichtbundel
op de vloer en een lichtbundel die
vlak voor de façade eindigt. Samen
hebben ze het kenmerkende strijk-
licht om structuren op de façade
op markante wijze te accentueren.

E
Technische regio: 220-240V 50/60Hz
Technische en formele wijzigingen
voorbehouden.
Editie: 09.05.2022

Actuele versie onder
www.erco.com/cylinder

http://www.erco.com/cylinder
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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 Lichtopening boven
– Spherolit-lens spot of oval flood
– Ontspiegeld veiligheidsglas

2 Lichtopening onder Maat 2
– Spherolit-lens oval flood
– Reflector: aluminium, zilver geë-

loxeerd, glanzend
– Ontspiegeld veiligheidsglas

of

Maat 3
– Diffusor: glas, mat
– Darklight-reflector: aluminium, zilver

geëloxeerd, glanzend
– Cut-off 30°
– Ontspiegeld veiligheidsglas

3 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

4 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel

of corrosiebestendig aluminiumgiet-
werk, no-rinse behandeling van het
oppervlak

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Veiligheidsschroef

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 97 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Design en toepassing:
www.erco.com/cylinder
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Verschillende lichtverdelingen
De verschillende lichtverdelingen
staan een gemakkelijke aanpassing
aan de betreffende verlichtingstaak
toe. De mogelijke lichtverdelingen
strekken zich uit van zeer smalle
accentuering naar breedstraling tot
en met wallwashing.

Decoratieve wand-/
façadeverlichting
Markante lichteffecten met smalle
of brede lichtbundels creëren een
blikvanger en delen de façade
in. Het systeemdesign van ERCO
omvat talloze lichtoplossingen
met omhoog of omlaag stralende
lichtverdelingen.

Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen

Decoratieve wand-/ Façade-
verlichting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Cilinder Façadearmaturen
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Vloerwashers
Spot, Oval flood

Breedstraling
Met een omlaag gerichte oval flood
en een spot-lichtverdeling maken
Cilinder vloerwashers een beschei-
den, verblindingsvrije en - in geval
van de ovale lichtverdeling - een
gelijkmatige verlichting van wegen
in de buurt van façaden mogelijk.
De aanbevolen montagehoogte (h)
is 2 meter boven de grond.

Opstelling: h = 2m

Voor een gelijkmatige vloerwas-
hing met oval flood dient de
armatuurafstand (d) gelijk aan
de montagehoogte (h) te worden
gekozen. Als de armatuur voor de
optische begeleiding wordt ingezet,
bijvoorbeeld met de lichtverdeling
spot, kan de armatuurafstand de
vormgevingscriteria volgen.

Opstelling: d = h

Façadearmaturen
Spot, Oval flood

Accentuering
Cilinder façadearmaturen met
zowel neerwaarts als opwaarts
gerichte lichtbundels structure-
ren wandvlakken. Hun strijklicht
benadrukt bovendien de plasticiteit
van materialen. Om verblinding
te vermijden, dienen armaturen
met een lichtuittreding naar boven
niet onder ooghoogte te worden
gemonteerd.

Voor een gelijkmatige vloerwas-
hing met oval flood dient de
armatuurafstand (d) gelijk aan
de montagehoogte (h) te worden
gekozen. Als de armatuur voor de
optische begeleiding wordt ingezet,
bijvoorbeeld met de lichtverdeling
spot, kan de armatuurafstand de
vormgevingscriteria volgen.

Opstelling: d = h

Cilinder Façadearmaturen – Armaturenindeling
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Cilinder Façadearmaturen

Spot/flood
De spot gene-
reert een smal, 
omhoog gericht 
strijklicht. De 
omlaag  gerichte 
flood-licht-
sterkteverdeling 
genereert een 
breed strijklicht 
op de façade en 
verlicht een vlak 
op de vloer in 
de vorm van een 
halve cirkel.

Spot/oval flood
De spot gene-
reert een smal, 
omhoog gericht 
strijklicht. De 
oval flood-licht-
sterkteverdeling 
geeft een breed 
strijklicht naar 
onderen met een 
lichtbundelrand 
die net voor de 
façade eindigt.

Oval flood/ 
flood
Met de oval 
flood ontstaat 
een omhoog 
 gericht, breed 
strijklicht. De 
lichte afbuiging 
van de lichtbun-
del naar de faça-
de volgt het Dark 
Sky-principe. De 
omlaag  gerichte 
flood-lichtver-
deling zorgt 
voor een breed 
strijklicht op de 
façade en ver-
licht een vlak op 
de vloer in de 
vorm van een 
halve cirkel.

Oval flood/ 
oval flood
De verandering 
bij de omlaag 
stralende licht-
verdeling naar 
oval flood leidt 
tot een breed 
strijklicht met 
een lichtbun-
delrand die net 
voor de façade 
 eindigt.

Flood
Breed strijklicht 
op de façade met 
een halve cirkel 
op de vloer.

Vloerwasher 
voor straat
verlichting
De met 10° af-
gebogen oval 
flood-licht-
sterkteverde-
ling genereert 
een langwerpige 
lichtbundel op de 
vloer om wegen 
langs de façade 
te verlichten.

Façade
verlichting
De oval 
flood-licht-
sterkteverdeling 
maakt een breed 
strijklicht moge-
lijk en een licht-
bundelrand die 
net voor de faça-
de eindigt.

Oval flood 
varianten
Er bestaan twee 
varianten voor de 
omlaag gerichte 
oval flood-licht-
sterkteverdeling, 
zodat verschillen-
de  toepassingen 
denkbaar zijn.
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Cilinder Façadearmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar Schakelbaar

Vloerwashers

Oval flood

Vloerwashers Façadearmaturen

Oval flood Spot

Oval flood

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 *

Maat 2 Maat 2 

6W/825lm 12W/1650lm
LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82
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Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar Schakelbaar

Maat 2 Maat 3

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

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 *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011888

Design en toepassing:
www.erco.com/cylinder

12W/1650lm 12W/1650lm

18W/2475lm

7




