
Lightscan – Kraftfullt ljus för
stora rum

Energieffektiv, ljusstark grund-
belysning för gallerior och
kommunikationsytor
Lightscan utanpåliggande takar-
maturer ger en stark och effektiv
allmänbelysning för stora rum
med krav på enklare underhåll och
högre kapslingsklass utomhus och
inomhus. Höga ljusflöden medger
belysning från större avstånd och
garanterar en enastående belys-
ningsnivå på golvet eller marken.
Ljusfördelningarna wide flood,
extra wide flood och oval flood är
perfekta för tågstationer, gallerior
och arkader liksom för kommuni-
kationsytor vid byggnaden. Den

underhållsfria optoelektroniken
är mycket energieffektiv och där-
med resurssnål, vilket även minskar
driftskostnaderna.

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/lightscan-o-s

http://www.erco.com/lightscan-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 Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood
– Oval flood vridbar 360°

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

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

3 Täckram
– Aluminiumgjutgods, svart pulverlac-

kerad
– Skyddsglas

4 Armaturhus och
takmonteringsdosa

– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

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/lightscan-o-s

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer
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Högre visuell komfort
ERCO har speciellt för krävande
visuella lösningar utvecklat armatu-
rer som erbjuder extra hög visuell
komfort genom formen på arma-
turhuset och högkvalitativa optiska
komponenter.

Stora lumenpaket för mycket hög
belysningsstyrka
ERCO erbjuder armaturer med stora
lumenpaket som ger mycket höga
belysningsstyrkor.

Oval flood fritt vridbar
Den runda Spherolit-linsen oval
flood kan på alla armaturer vridas
fritt för att ställa in belysningen på
bästa sätt för olika objekt.

Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer
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Utanpåliggande downlights
Wide flood, Extra wide flood

d

Grundbelysning
För en jämn allmänbelysning kan
ett ungefärligt armaturavstånd
(d) mellan två Lightscan utanpå-
liggande downlights vara halva
armaturens höjd (h) över den
belysta ytan.

Anordning: d = h / 2

Användningsområden: Hallar och
uterum med högt i tak, till exempel
på flygplatser och järnvägsstatio-
ner.

da

Avståndet till väggen bör vara
hälften av armaturavståndet.

Anordning: a = d / 2

Utanpåliggande downlights oval
flood
Oval flood

d

Linjär belysning
Vid placering i rad kan en jämn
belysning uppnås med ett ungefär-
ligt armaturavstånd (d) mellan två
Lightscan utanpåliggande down-
lights som är lika med armaturens
höjd (h) över den belysta ytan.

Anordning: d = h

Användningsområden: Kom-
munikationsytor under höga
överbyggnader, till exempel på
flygplatser eller järnvägsstationer.

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer – Armaturanordning
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MSporthorses,
Santiago. Arkitek-
tur: Matías Zegers
Arquitectos,
Providencia. Ljus-
planering: Diav,
Santiago. Foto:
Cristobal Palma/
Estudio Palma,
Santiago.
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Lightscan Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

250mm 300mm

48W/6600lm 72W/9900lm

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide 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 *

48W/6600lm 72W/9900lm
LED-modul
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82
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On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

350mm

96W/13200lm

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

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/015412

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

96W/13200lm
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