
Invia 48V Linjära ljussystem –
Dra upp linjer och belys rummen

Moduluppbyggt linjärt ljussy-
stem med linsteknik för alla
uppgifter inom arkitekturbelys-
ning
Det linjära ljussystemet Invia 48V
skapar linjer som ger rummen
dynamik och understryker deras
dimensioner. Samtidigt erbjuder
Invia förstklassig arkitekturbelys-
ning med effektiva och precisa
ljusfördelningar för rum med
takhöjder upp till 8m. Program-
met innehåller allt från linjära
wallwashers och downlights till
strålkastare på Minirail 48V ström-
skenor för projekt i offentliga
byggnader och museer. Systemet är

lämpligt för infälld, utanpåliggande
och nedpendlad montering. Fyra
ledare för 48V och DALI-styrled-
ning är integrerade i basprofilen.
Armaturinsatserna snäpps fast utan
verktyg och bildar kontinuerliga
ljuslinjer – även i hörn och med
wallwashers. Digitala anslutnings-
möjligheter, uplight-insatser och
tunable white gör Invia lämplig för
Human Centric Lighting.

E
Regionala tekniska förutsättningar:
Vi förbehåller oss rätten till tekniska och
formella ändringar.
Edition: 31.01.2023

Aktuell version under
www.erco.com/invia-48V

http://www.erco.com/invia-48V
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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 linssystem (downlight)
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller diffus

eller

Reflektor (wallwasher)
– Aluminium, silver eloxerad, högblank

eller

Diffusor (uplight)
– Armatur som består av 3 med

varandra fast förbundna enheter
– Plast

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: Varmvitt (2700K

eller 3000K), neutralvitt (3500K
eller 4000K) eller Tunable white
(2700-6000K)

3 Avbländningselement
– Plast
– Downlight: vit
– Wallwasher: svart

4 Armaturhus
– Aluminiumprofil/plast

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart
– Styrning med Casambi Bluetooth

över tillbehör: Casambi-DALI Gate-
way beställs separat

6 Profil
– Aluminiumprofil, kan kortas på plats
– Former: Linjär eller hörn
– 2 isolerade kopparledare, 4,5mm².

1 strömkrets, max. 10A
– 2 isolerade kopparledare, 4,5mm², för

anslutning till DALI styrledning
– Undersida för infästning av armatu-

rer
– Utanpåliggande profil/pendelpro-

fil: Vit (RAL9002), svart eller silver
pulverlackerad. Ovansida för fast-
sättning i taket eller infästning av
pendeltillbehör, uplights eller anslut-
ningsledning

– Inbyggnadsprofil, övertäckande: Vit
(RAL9002) eller svart pulverlackerad,
bärprofiler för takplattor

– Inbyggnadsprofil slät: Montering i
gipstak. Inställbar för taktjocklekar
12,5-25mm

Varianter på förfrågan
– Profil: Ytterligare 10 000 färger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Design och användningsområde:
www.erco.com/invia-48V
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Linjär wallwashing
Linjära Invia 48V wallwashers bely-
ser vertikala ytor extremt effektivt
och uppnår enastående jämnhet,
även runt hörn.

Lämplig för kontorsarbetsplatser
ERCO utvecklar armaturer med
målet att uppnå god avbländning
och hög visuell komfort. UGR-
värden kan användas som stöd
för att uppnå belysning enligt
gällande standarder. När det gäller
downlights bör detta dock inte ske
på basis av schablonvärden, utan
i enlighet med hur armaturerna
placerats i rummet.

Olika armaturinsatser
Invia 48V-armaturer sätts in i
profilen utan verktyg. Downlights
för olika användningar, en uplight
och wallwasher med tunable white
ger ljuskoncept av hög kvalitet.

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

Integrering av 48V-strålkastare
Allt från accentuering med 5° nar-
row spot via zoomoptik upp till
exakt framing med tunable white
och RGBW. Integreringen av Mini-
rail 48V gör att man kan använda
alla ERCO 48V-strålkastare.

Speciella kännetecken

Utmärkt jämnhet

Lämplig för kontorsarbets-
platser

Olika ljusfördelningar

Tunable white

48V

Integrering av 48V-strålkas-
tare

ERCO mid-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Enkel installation

Rampmontering möjlig

On/off

DALI styrbart

Casambi Bluetooth

Invia 48V Linjära ljussystem
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Downlights
Wide flood, Extra wide flood, Diffus

Grundbelysning
För jämn allmänbelysning med hög
visuell komfort kan ett ungefärligt
armaturavstånd (d) mellan två
linjära Invia 48V 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

Uplights
Diffus

a

Grundbelysning
En indirekt belysning på ljusa tak
ger ett diffust reflekterat ljus som
ökar den visuella komforten. Dess-
utom upplevs att rummet får större
takhöjd. Profilen bör då hänga ned
minst 0,5m från taket.

Placering: a ≥ 0,5m

Wallwasher
Wallwash

Bred väggbelysning
För jämn, vertikal belysning bör
väggavståndet (a) från linjära Invia
48V wallwashers motsvara minst en
tredjedel av takhöjden (h).

Placering: a = 0,4 x h

I wallwasher-tabellerna kan du läsa
av de optimala väggavstånden för
olika artiklar.

Invia 48V Linjära ljussystem – Armaturanordning
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Tillbehör

Invia 48V linjärt ljussystem

Färg 
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit 10 000 färger *

Svart

Monteringssätt

Längd
300mm hörn Speciallängd *

1800mm

 - Styrbar on/off
 - Kan styras med DALI
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

Styrning
 - Styrbar on/off
 - Kan styras med DALI
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

Utanpåliggande 

Pendel 
(med tillbehör)

Infälld  
(övertäckande)

Profil

300mm hörn Speciallängd *

1800mm

Monteringssats för 
Minirail Upphäng Nätaggregat

Elektriska  
förbindningsdelar

Monteringskompo-
nenter

Casambi-DALI-
gateway
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Artikelnummer och planeringsdata:  
www.erco.com/022544

Design och användningsområde:
www.erco.com/invia-48v

* levereras på förfrågan

Infälld 
(slätt)

 - Styrbar on/off
 - Kan styras med DALI
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

300mm hörn Speciallängd *

1800mm
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Invia 48V linjärt ljussystem

Ljusfärg

Storlek  
(armatur)

300mm

Tunable white

LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Ljusfördelning

Styrning
Kan styras med 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via gateway

Styrbar on/off

Kan styras med 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via gateway

Downlights Wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffus

Downlights Wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffus

5,4W/771lm 10,8W/1542lm (hörn)4,1W/749lm 8,2W/1498lm (hörn)

Tillbehör Monteringssats för 
Minirail Upphäng Nätaggregat

Elektriska  
förbindningsdelar

Monteringskompo-
nenter

Casambi-DALI-
gateway
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Artikelnummer och planeringsdata:  
www.erco.com/022544

Design och användningsområde:
www.erco.com/invia-48v

Tunable white2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Kan styras med 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via gateway

Styrbar on/off

Kan styras med 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI via gateway

Downlights Wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffus Diffus

Downlights Wallwashers

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffus Diffus

1800mm

32,4W/4627lm24,4W/4493lm

ERCO Minirail 48V-produkter
Miniatyriserade, flexibla och energief-
fektiva.  
Lågvoltssystemet från ERCO möjliggör 
förstklassiga ljuslösningar med extremt 
små strömskenor och strålkastare. 

Du hittar en översikt över våra Minirail 
48V-armaturer och 48V strömskenor på 
www.erco.com/48V
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