
Iku – Energieffektiva,
kostnadseffektiva, universella

Downlights och wallwashers för
arkitekturbelysning
Fem storlekar och fem ljusför-
delningar möjliggör perfekt och
ekonomisk belysning för alla slags
tillämpningar, oavsett om det
handlar om stora offentliga bygg-
nader, kontor och konferenscenter
eller mindre rum i restauranger
och hotell. Iku möjliggör stora
armaturavstånd med breda ljus-
fördelningar tack vare sin ovala
ljuskägla. Iku wallwashers och dub-
belwallwashers skapar optisk rymd
och större ljushetsintryck i rum
och korridorer. Högt ljusutbyte och
lång livslängd är kännetecknande

för Iku. Tunable white-tekniken i
förening med olika ljusfördelningar
och moderna anslutningsmöjlighe-
ter stöder Human Centric Lighting-
lösningar.

E
Regionala tekniska förutsättningar:
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.
Edition: 25.05.2022

Aktuell version under
www.erco.com/iku

http://www.erco.com/iku
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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 linser
– Fresnel-linser: Wide flood (ca 60°),

extra wide flood (ca 85°) eller oval
flood (ca 20°x60°)

– Linssystem: Wallwash eller double
wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED (downlights) eller

High-power LED (wallwashers):
Varmvitt (2700K eller 3000K), neut-
ralvitt (3500K eller 4000K) eller
Tunable white (2700-6500K)

– Downlights: Kollimatoroptik av
optisk polymer

3 Avbländningskon
– Silverlackerad eller svart

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

(storlek 2-4) eller 1-30mm (storlek
5-7)

– Plast, vit
– Tillbehör för slät infällning (storlek 2):

Fäste för taktjocklek 12,5-25mm.
– För slätt infälld montering (storlek 3–

7):
– infällningsring beställs separat, fäste

för taktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Vridbar 360°

6 Driftdon
– On/off, reglerbar DALI eller Casambi

Bluetooth

Varianter på förfrågan
– Avbländningskon: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– 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/iku

Iku Infällda takarmaturer
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Elegant ljusöppning
Linsens speciella geometri ger en
jämnt lysande ljusöppning med
hög visuell komfort.

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.

Tunable white-teknik
Färgtemperaturen utomhus för-
ändras kontinuerligt i takt med att
dagen går och på liknande sätt kan
färgtemperaturen anpassas hos den
indirekta belysningen inomhus för
att exempelvis stödja ljuskoncept
som Human Centric Lighting.

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

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

Elegant ljusöppning

Dubbelwallwashers

Tunable white

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO Mid-power LED/ERCO
High-power LED

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfördelningar

Oval flood fritt vridbar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

DALI reglerbar

Casambi Bluetooth

Iku Infällda takarmaturer
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Downlights
Wide flood, Extra wide flood

Grundbelysning
För jämn allmänbelysning med
hög visuell komfort kan ett unge-
färligt armaturavstånd (d) mellan
två Iku downlights vara upp till
1,5 gånger armaturens höjd (h)
över den belysta ytan.

Placering: 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
placering kan ett ungefärligt
armaturavstånd (d) mellan två Iku
downlights vara upp till 1,5 gånger
armaturens höjd (h) över den
belysta ytan.

Placering: d = 1,5 x h

Användningsområde: korridorer
och kommunikationsytor.

Iku Infällda takarmaturer – Armaturanordning
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Lins-wallwashers
Wallwash

Bred väggbelysning
För jämn, vertikal belysning bör
väggavståndet (a) från Iku wall-
washers motsvara ungefär en
tredjedel av takhöjden (h).

Placering: a = 1/3 x h

För att uppnå jämn belysning hori-
sontellt kan armaturavståndet (d)
hos Iku wallwashers vara upp till
1,3 gånger avståndet till väggen
(a).

Placering: d ≤ 1,3 x a

I wallwasher-tabellerna kan du
läsa av de optimala vägg- och
armaturavstånden för olika artiklar.

Dubbelwallwashers
Double wallwash

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning av mot-
satta väggar ska väggavståndet (a)
på båda sidor av Iku dubbelwall-
washers vara cirka en tredjedel av
takhöjden (h). Armaturerna ska
alltid ligga på mittaxeln mellan
väggar.

Placering: a = 1/3 x h

Användningsområde: Korridorer,
t.ex. i förvaltnings- eller sjukvårds-
byggnader

För att uppnå jämn belysning hori-
sontellt kan armaturavståndet (d)
hos Iku wallwashers vara upp till
1,3 gånger avståndet till väggen
(a).

Placering: d ≤ 1,3 x a

I wallwasher-tabellerna kan du
läsa av de optimala vägg- och
armaturavstånden för olika artiklar.

Iku Infällda takarmaturer – Armaturanordning
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Ljusfördelning

Iku Infällda takarmaturer

Tillbehör
Betong- 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring

Ljusfärg

Storlek

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82

Storlek 2 Storlek 3

Styrning
On/off

DALI

Casambi Bluetooth

On/off

DALI

Casambi Bluetooth

Silver

Svart

Silver

Svart

Färg (avbländ-
ningskon)

3,1W/529lm 8,8W/1492lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92

3000K CRI 82 ** 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92

3000K CRI 97 ***

2700K CRI 92 3500K CRI 92

3000K CRI 82 ** 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92

3000K CRI 97 ***

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash
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Tunable white

Storlek 4

On/off

DALI

Casambi Bluetooth

Silver

Svart

DALI

Casambi Bluetooth

Silver

Svart

17,7W/2984lm 10,6W/1546lm

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/020543

Design och användningsområde:
www.erco.com/iku

2700K CRI 92 3500K CRI 92

3000K CRI 82 ** 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92

3000K CRI 97 ***

**  endast för ljusfördelningarna wide flood, extra wide 
flood och oval flood

***  endast för ljusfördelningarna wallwash och double 
wallwash

Downlights Lins-wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Dubbelwallwashers

Downlights oval flood Double wallwash

Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

Med förbehåll för tekniska ändringar. 
Du hittar aktuella, ljustekniska data i databladen 
på www.erco.com.
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Ljusfördelning

Styrning

Storlek

Ljusfärg

LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82

Iku Infällda takarmaturer

Tillbehör
Betong- 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring

Tunable white

Silver

Svart

DALI

Casambi Bluetooth

Silver

Svart

Storlek 5

28,7W/4860lm 17,7W/2577lm

Färg (avbländ-
ningskon)

Downlights Lins-wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Dubbelwallwashers

Downlights oval flood Double wallwash

Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

2700K CRI 92 3500K CRI 92

3000K CRI 82 ** 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92

3000K CRI 97 ***

On/off

DALI

Casambi Bluetooth
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Silver

Svart

Storlek 7

Tunable white

DALI

Casambi Bluetooth

Silver

Svart

36,7W/6381lm 26,5W/3866lm

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/020543

Design och användningsområde:
www.erco.com/iku

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash

**  endast för ljusfördelningarna wide flood, extra wide 
flood och oval flood

***  endast för ljusfördelningarna wallwash och double 
wallwash

2700K CRI 92 3500K CRI 92

3000K CRI 82 ** 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92

3000K CRI 97 ***

Med förbehåll för tekniska ändringar. 
Du hittar aktuella, ljustekniska data i databladen 
på www.erco.com.

On/off

DALI

Casambi Bluetooth

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Wallwash
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