
Zylinder – Universell och elegant

Variationsrik ljussättning av
fasader
Zylinder fasadarmaturer är
utmärkta för accentuering av histo-
riska fasader med släpljus eller
för indelning av stora fasadytor
i sektioner. Ljustekniken erbjuder
många möjligheter: Smala eller
breda ljusfördelningar, uppåt- och
nedåtriktade eller enbart nedåtrik-
tade. För att undvika spill-ljus – i
enlighet med Dark Sky-kraven – är
den övre ljuskäglan något riktad
mot fasaden. För det nedåtriktade
ljuset finns fasadarmaturerna i
varianter som ger en halvcirkelfor-
mad ljuskägla på marken eller en

ljuskägla som slutar strax framför
fasaden. Gemensamt för alla fasa-
darmaturer är det karakteristiska
släpljuset som tydligt lyfter fram
texturen på fasaden.

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

Edition: 09.05.2022
Aktuell version under
www.erco.com/cylinder

http://www.erco.com/cylinder


41

2

3

5

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 Ljusöppning upptill
– Spherolit-lins spot eller oval flood
– Reflexbehandlat skyddsglas

2 Ljusöppning nedtill Storlek 2
– Spherolit-lins oval flood
– Reflektor: aluminium, silvereloxerad,

blank
– Reflexbehandlat skyddsglas

eller

Storlek 3
– Diffusor: glas, matt
– Darklight-reflektor: aluminium,

silvereloxerad, blank
– Avbländningsvinkel 30°
– Reflexbehandlat skyddsglas

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

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständig aluminiumprofil

eller korrosionsbeständigt alumini-
umgjutgods, No-Rinse ytbehandlat

– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Låsskruv

5 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

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/cylinder

Zylinder Fasadarmaturer
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Olika ljusfördelningar
De olika ljusfördelningarna gör det
enkelt att anpassa belysningen för
respektive belysningstillämpning.
De möjliga ljusfördelningarna
sträcker sig från en mycket smal
accentuering via bred belysning till
bred väggbelysning.

Dekorativ vägg-/fasadbelysning
Särpräglade ljuseffekter med smal
eller bred ljuskägla skapar blickfång
och avdelar fasaden. Systemdesig-
nen från ERCO omfattar en mängd
ljuslösningar med uppåt- eller
nedåtriktade ljusfördelningar.

Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar

Dekorativ vägg-/ Fasadbelys-
ning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

Zylinder Fasadarmaturer
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Mark-washers
Spot, Oval flood

Bred belysning
Med ljusfördelningarna nedåtrik-
tad oval flood och spot möjliggör
Zylinder mark-washer en diskret,
bländfri och – vid oval ljusför-
delning – jämn belysning av
gångvägar nära fasaden. Rekom-
menderad monteringshöjd (h) är
2 meter över marken.

Placering: h = 2m

För jämn bred markbelysning med
oval flood bör armaturavståndet
(d) vara lika med monteringshöjden
(h). Om armaturen används för
vägledning med ljus, till exempel
med ljusfördelningen spot, kan
armaturavståndet väljas genom
estetiska överväganden.

Placering: d = h

Fasadarmaturer
Spot, Oval flood

Accentuering
Zylinder fasadarmaturer med både
nedåt- och uppåtriktade ljuskäg-
lor ger struktur till väggytor, och
släpljuset framhäver även mate-
rialets ytstruktur. För att undvika
bländning bör armaturer med upp-
åtriktad ljusöppning inte monteras
under betraktarens ögonhöjd.

För jämn bred markbelysning med
oval flood bör armaturavståndet
(d) vara lika med monteringshöjden
(h). Om armaturen används för
vägledning med ljus, till exempel
med ljusfördelningen spot, kan
armaturavståndet väljas genom
estetiska överväganden.

Placering: d = h

Zylinder Fasadarmaturer – Armaturanordning
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Zylinder Fasadarmaturer

Spot/flood
Spot ger smalt 
släpljus uppåt. 
Ljusfördelning
en flood nedåt 
ger brett släpljus 
på fasaden och 
 belyser en halv
cirkelformad yta 
på marken.

Spot/oval flood
Spot ger smalt 
släpljus upp
åt. Ljusfördel
ningen oval 
flood möjliggör 
brett  släpljus och 
 låter kanten på 
ljuskäglan  stanna 
strax framför 
 fasaden.

Oval flood/flood
Med oval flood 
bildas brett släp
ljus uppåt. Ljus
käglans svaga rikt  
ning mot fasaden 
tillgodoser kra
vet på Dark Sky. 
 Ljusfördelningen  
flood nedåt ger 
brett släpljus på 
fasaden och be
lyser en halvcir
kelformad yta på 
marken.

Oval flood/ 
oval flood
I jämförelse ger 
den nedåtriktade 
ljusfördelningen 
oval flood brett 
släpljus där kan
ten på ljuskäg
lan ligger strax 
framför fasaden.

Flood
Brett släpljus på 
fasaden med en 
ljus halvcirkel på 
marken.

Mark-washer 
för gångvägs-
belysning
Ljusfördelning
en oval flood 
med 10° lut
ning skapar 
en långsträckt 
ljuskägla på mar
ken för belysning 
av gångvägar 
längs fasaden.

Fasadbelysning
Ljusfördelning
en oval flood 
möjliggör brett 
släpljus och 
 låter kanten på 
ljuskäglan  stanna 
strax framför 
 fasaden.

Varianter av 
oval flood
Vid den nedåtrik
tade ljusfördel
ningen oval flood 
finns två varian
ter för olika till
lämpningar.
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Zylinder Fasadarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off On/off

Mark-washers

Oval flood

Mark-washers Fasadarmaturer

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 *

Storlek 2 Storlek 2 

6W/825lm 12W/1650lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off On/off

Storlek 2 Storlek 3

Fasadarmaturer

Spot

Oval flood

Fasadarmaturer

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 *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011888

Design och användningsområde:
www.erco.com/cylinder

12W/1650lm 12W/1650lm

18W/2475lm
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