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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

Ett stöd för alla planerare och tekniker som vill upptäcka möjlig-
heterna med ERCO strömskenor
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

Utanpåliggande montering

Infälld montering

Pendelmontering

Statisk belastning

Elinstallation
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

ERCO strömskenor, fläns- 
skena och punktuttag 
Klassiskt användningsområde 
ERCO strömskenor är en flexibel och 
hållbar infrastruktur för strålkastare, 
downlights, wallwashers och pendel- 
armaturer. Du kan montera strömske-
norna i innertak och väggar och enkelt 
byta eller flytta armaturerna i dem. Det 
går även att använda armaturer från 
andra tillverkare i ERCO strömskenor. 
ERCO levererar passande adaptrar som 
OEM-komponenter.

Strömskena och flänsskena Hi-trac Minirail 48V
Utföranden Strömskenor

Flänsskenor
Punktuttag

Strömskenor
Strömskena med indirektstrålande 
armatur

Strömskenor
Punktuttag

Monteringstyper Infälld
Utanpåliggande
Pendel

Pendel Infälld
Utanpåliggande
Pendel

Styrningsmöjligheter för armaturer Styrbar on/off
Reglerbar med dämpteknik
Push Dim
DALI
Multi Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Styrbar on/off
Reglerbar med dämpteknik
DALI
Push Dim
Multi Dim
Casambi Bluetooth
Zigbee

Styrbar on/off
DALI (via Gateway)
Casambi Bluetooth
Zigbee

Bredd x höjd 33,5 x 34mm 38 x 72mm 22 x 16mm
Längd 1m

2m
3m
4m
(kan kapas på plats)

2m
3m
4m
(kan kapas på plats)

1m
2m
3m
(kan kapas på plats)

Tillbehör Upphäng
Putsprofil
Förbindningsdelar
Adaptrar
Adaptrar för Schuko-uttag
Monteringskomponenter
Dekorkrokar

Upphäng
Förbindningsdelar
Adaptrar
Adaptrar för Schuko-uttag
Monteringskomponenter
Dekorkrokar

Upphäng
Putsprofil
Förbindningsdelar
Adaptrar
Monteringskomponenter

ERCO Hi-trac strömske-
na och ljussystem 
För högre belastningar 
Hi-trac strömskenor och ljussystem 
bildar högt belastningsbara strömskenor 
för nedpendling av strålkastare, down-
lights, wallwashers och pendelarmaturer. 
Hi-trac profiler med deras stora spänn-
vidder på upp till 4m rekommenderas 
framför allt för lokaler med få upp-
hängspunkter. Hi-trac-profilen finns 
i två olika varianter: Med tom profil 
på ovansidan för fler kabeldragningar 
eller med indirektstrålande armatur för 
belysning av taket. 

ERCO Minirail 48V 
strömskena och punk-
tuttag 
Miniatyriserad infrastruktur 
Med Minirail 48V erbjuder ERCO ett 
miniatyriserat alternativ till sin klassiska 
ERCO strömskena som utgångspunkt 
för flexibla och platsbesparande belys-
ningssystem. Systemet Minirail 48V 
med sin endast 22mm breda profil är 
perfekt för alla situationer där man av 
estetiska eller tekniska skäl kräver minsta 
möjliga systemmått. 

Våra strömskenor i 
överblick
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

ERCO förbindningsdel
Tillhandahåller strömför-
sörjning och möjliggör 
alla styrningstyper.

ERCO strömskensystem och tillbehör –  
en tillverkaroberoende global standard

ERCO tillbehör
Elektriska och mekaniska 
tillbehör som sensorer, 
eluttag och dekorkrokar 
ger fler användnings- 
möjligheter.

OEM-adaptrar för alla 
armaturer
Använd våra strömskenor 
som högkvalitativ infra- 
struktur även för andra 
armaturer än ERCOs. 
Vi levererar passande 
adaptrar, för exempelvis 
strålkastare och pendelar-
maturer, som OEM-kom-
ponenter till andra  
armaturtillverkare.

ERCO strömskenor kan 
monteras direkt på inner-
tak, väggar eller taklister.

Med en putsprofil 
(tillbehör) förvandlar 
du en utanpåliggande 
strömskena till en 
strömskena för slätt 
infälld montering. 

Med varianten flänsskena 
kan du använda skenan 
som fäste för takelement.

Strömskena för en strål-
kastare:  
ERCO punktuttag.

Med wire eller pendelrör 
(båda är tillbehör) för-
vandlas ERCO strömskena 
till en nedpendlad 
struktur.
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Satsa på en tillverkaroberoende, global standard

Beprövade, framtidssäkra och tillver-
karoberoende
Strömskenor från ERCO har använts 
världen över i flera decennier. Fördelen: 
Nya strålkastare passar mekaniskt i 
befintliga anläggningar och armaturer 
som redan varit i drift i flera år kan 
användas i nya installationer. ERCO 
erbjuder dessutom adaptrar i form av 
OEM-komponenter för armaturer från 
alla andra tillverkare.

Extremt stabil och med lång livslängd
ERCO strömskenor tillverkas av högkva-
litativ aluminium i ljusfabriken ERCO i 
Tyskland. Du kan enkelt installera längder 
upp till 4m i ett stycke. Adaptrarna 
för strålkastarna är lika stabila: De är 
utvecklade för permanent drift och tar 
ingen skada av att ständigt sättas in 
och tas ut.

Kapas och monteras enkelt på plats
ERCO strömskenor kan enkelt kapas 
med millimeterprecision med en 
geringssåg på byggplatsen. Och du 
behöver inte oroa dig för att strömle-
darna tar skada. 

Rakt fram, runt hörnet eller i en 
geometrisk form?
Du kan utforma ditt strömskensystem 
helt utan begränsningar. Med hörn-, X- 
och T-stycken samt flexibla kopplingar 
kan du skapa många olika former. Du 
hittar passande komponenter som till-
behör på databladet till strömskenan.

Riktigt många tillbehör
Använd ERCOs strömskenor som 
infrastruktur för dina individuella 
behov. Med tillbehör som exempelvis 
krokar kan du hänga upp målningar i 
skenan. Eluttag gör det möjligt att driva 
AV-teknik och med adaptrar för pendel- 
armaturer kan du installera dekorativa 
armaturer.

För DALI strömskenor krävs inga 
speciella skyddsåtgärder
I ERCO strömskenor är DALI-ledarna 
dragna inuti profilen så att de inte är 
åtkomliga. Därmed är de normativa 
kraven uppfyllda och inga fler åtgärder 
är nödvändiga.

Enkel montering 
Förbindningsdelar med färdigdragna 
kablar möjliggör snabb och enkel mon-
tering på byggplatsen. Den mekaniska 
kodningen förhindrar samtidigt att 
komponenterna sätts ihop på fel sätt. 

Spar tid och arbete 
genom enkel montering

Skaffa planeringssäker-
het

DALI, Zigbee, Casambi Bluetooth, 
reglering med dämpteknik, Push Dim 
eller bara on/off?
Med ERCO strömskenor kan alla 
vanliga styrningstyper användas. 
DALI-Casambi-gatewayen möjliggör till 
och med DALI-styrning av armaturer i 
ett befintligt 3-fassystem. 

Stöd för Human Centric Lighting-lös-
ningar
Med automatisk ljusreglering och indi-
viduell styrning kan belysningen handhas 
på ett flexibelt sätt via strömskenan. 
Med rörelsedetektorer eller styrning 
via Casambi Bluetooth kan belysningen 
anpassas till personliga preferenser.  

Dra nytta av en långsik-
tig investering
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Ditt projekt med strömskenor i sju steg

På museer och gallerier sitter strömske-
norna som regel parallellt med väggarna. 
För jämn wallwashing kan de monteras 
med ett väggavstånd som motsvarar 
ungefär 1/3 av takhöjden och för 
accentbelysning är museivinkeln på 30° 
ett stöd för placeringen. På kontor sitter 
skenan ofta parallellt med skrivborden.

Steg 1: 
Rätt placering

Rita upp strömskenornas layout i 
rummets tak. Markera strömskenornas 
bredd så att du senare kan rita in drag-
ningen av jordledaren. Om strömskenan 
ska integreras i ett taksystem kan du i 
stället för strömskenan använda ERCOs 
flänsskena.

Steg 2: 
Planera layouten och 
välj typ av strömskena

ERCO-strömskenan är försedd med ett 
spår på ena sidan. I detta spår sitter 
jordledaren. Alla matningar och för-
bindningsdelar är mekaniskt kodade, 
vilket garanterar att jordledaren alltid 
dras på rätt sätt. Rita in jordledaren i 
ditt schema, t.ex. med en röd linje, så 
att rätt matningar och förbindningsdelar 
senare kan väljas.

Steg 3: 
Rita in jordledaren

Dela in strömskenorna i segment base-
rade på längd och geometri. Tänk även 
på den maximalt tillåtna elektriska 
lasten (se s. 23). Matningar och för-
bindningsdelar finns i utföranden med 
jordledaren på höger eller vänster sida 
resp. på in- eller utsidan (se s. 21) samt 
för DALI- eller 3-fas.

Steg 5: 
Planera matningar och 
förbindningsdelar

Bestäm strömskenornas monteringssätt 
och därmed även nödvändiga tillbehör. 
Med tillbehör som exempelvis putsprofil 
eller pendelrörupphäng kan olika mon-
teringslösningar användas. Ta hänsyn 
till den mekaniska belastningen på  
systemet (se s. 28).

Steg 6:
Välj tillbehör för mon-
teringssättet

Med styrningstypen (3-fas eller DALI) 
bestämmer du vilken typ av matningar 
och förbindningsdelar systemet ska ha 
samt det nödvändiga antalet ledare 
och ledararean i försörjnings- och 
styrningsledningar. Samma strömskena 
används för alla styrningstyper.

Steg 4:
Välj styrning

Sammanställ de utvalda delarna i 
en stycklista. Tillbehör som passar 
strömskenan hittar du på strömskenans 
datablad. Stycklistan och layouten för 
strömskenorna är en viktig grund för 
den senare installationen!

Steg 7:
Specificera komponen-
terna

Stycklista för slät montering av fyrkantig geometri i gipstak

Nummer  Antal Benämning

1 4 Strömskena
3 4 Yttre hörnstycke
4 4 Putsprofil
5 8 Upphäng
6 8 Vred



7 / 28

E

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
och formmässiga ändringar.

© ERCO GmbH 03/2022 Du hittar alltid aktuell information  
på www.erco.com

Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Utanpåliggande montering

Översikt över tillgängliga komponenter för utanpåliggande montering

Utanpåliggande montering är det 
vanliga monteringssättet och är 
lämpligt för de flesta underlag. För 
att strömskenan ska kunna inte-
greras perfekt i taket kan den 
även levereras i speciallackeringar. 
Planeringsstödet för utanpålig-
gande montering hjälper dig vid 
planering och installation av sys-
temet och innehåller även vär-
defulla tips. Många anvisningar 
gäller även för andra monterings-
sätt! Observera även anvisningar-
na för val och anslutning av för-
bindningsdelar.

1 Strömskena 7 Koppling, mittre matning

2 Matning 8 T-stycke

3 Multiflex-koppling 9 X-stycke

4 Koppling, utan mellanrum 10 Ändplatta

5 Hörnstycke 11 Punktuttag

6 Fästklämmor

T-
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Utanpåliggande montering

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstal-
lationer. I enkla, linjära system är 
dragningen av jordledaren mindre 
viktig och påverkar endast arma-
turens monteringsriktning.
Om du använder flera förbind-
ningsdelar måste du passa ihop 
dem med varandra och med den 
rödmarkerade dragningen av 
jordledaren.

Stycklista för linjär montering

Nummer  Antal Benämning

1 1  Strömskena
2 1 Matning till höger
4 1 Ändplatta

Stycklista för L-formad montering

Nummer  Antal Benämning

1 2  Strömskena
2 1 Matning till höger
3 1 Yttre hörnstycke
4 1 Ändplatta

Stycklista för fyrkantig montering*

Position  Antal Benämning

1 4 Strömskena
3 4 Yttre hörnstycke

*Vid DALI-drift får DALI-ledarna inte bilda en sluten elektrisk krets och 
därför måste DALI-ledarna vara brutna på ett lämpligt ställe.
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

Utanpåliggande montering
För att undvika mekanisk belastning 
på strömskenornas förbindelsedelar 
ska strömskenorna fästas i ändarna. 
Fler fästpunkter kan vara nödvändiga 
beroende på belastning och längd. För 
detta ändamål har avlånga hål stansats 
ut på 0,4m inbördes avstånd. Vid skruv-
montering ska ett avstånd på 5 cm till 
skenornas ändar hållas fritt så att för-
bindningsdelarna kan monteras.

Montering med fästklämmor
Som tillbehör finns fästklämmor 
som gör det möjligt att montera 
strömskenorna på ojämna underlag 
som exempelvis ett tak av råbetong. 
Med fästklämmor kan upp till 14mm 
höga ojämnheter kompenseras. Placera 
fästklämmorna i skenornas ändar eller, 
beroende på belastningen, mellan för-
bindningsdelarna.

Planering av montering 
med direkt fastsättning 
och fästklämmor

Tips för installation: Formen på de stan-
sade hålen i skenan gör det möjligt att 
skruva in skruven till hälften i taket och 
sedan sätta på skenan. Detta är mycket 
fördelaktigt om skenan monteras av en 
ensam person. Skruvhuvudet får inte ha 
en diameter på mer än 8mm. Använd 
endast skruvar med cylinderformad 
eller halvrund skalle.

Kapning av strömskena
Strömskenorna kan måttbeställas, men i 
många fall är det mer praktiskt att kapa 
standardlängderna direkt på byggplat-
sen, t.ex. med en kapsåg. Gör snittet 
rätvinkligt och rent så att det inte 
uppstår fula mellanrum i skarvarna. 

Användning av ändplatta
Av säkerhetsskäl och även för utseen-
dets skull bör du alltid montera en änd-
platta på strömskenans öppna ände.

Allmänna anvisningar 
för planering och 
installation 

Användning av förbindningsdelar
Förbindningsdelarna får inte ta upp 
någon mekanisk last. Därför ska 
fästpunkterna alltid placeras framför 
och bakom en koppling eller förbind-
ningsdel eller vid strömskenornas 
ändar. Använd fler fästpunkter om det 
behövs på grund av längden och den 
planerade viktbelastningen. Närmare 
vägledning finns i belastningsdiagram-
men (se s. 28).

Kapning av ledare
När strömskenan har kapats måste du 
av säkerhetsskäl alltid kapa ned alla fyra 
ledare i strömskenan 5mm. Ett lämpligt 
verktyg finns som tillbehör.

Utanpåliggande montering

Tips för planering och montering

0,4m 14mm
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Infälld montering

Översikt över tillgängliga komponenter för infälld montering

Infälld montering är ett elegant 
sätt att placera strömskenan i 
taket eller väggen. Det utförs som 
regel med en putsprofil (tillbehör). 
Denna monteringsvariant och flera 
andra beskrivs närmare i egna 
avsnitt. Flänsskenan är avsedd för 
infälld montering. Skenans flänsar 
fungerar som stöd för takskivorna 
och kan även dölja takutskärningen. 
Stäm alltid av monteringsarbetet 
med de yrkesgrupper som utför 
arbeten med t.ex. gipsskivor eller 
betong.

1 Strömskena 7 Wireupphäng 13 Wirefäste 19 Monteringsbrygga

2 Flänsskena 8 Monteringskomponent (direkt) 14 Upphäng 20 Vred

3 Matning 9 Hörnstycke 15 Koppling, mittre matning 21 Ändplatta

4 Koppling 10 Wireupphäng (direkt) 16 T-stycke 22 Punktuttag

5 Skarvförbindelse 11 Wireupphäng 
(för eftermontering) 17 X-stycke

6 Monteringskomponent  
(för eftermontering) 12 Fästklämmor 18 Putsprofil

T-
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Infälld montering

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstal-
lationer. I enkla, linjära system är 
dragningen av jordledaren mindre 
viktig och påverkar endast arma-
turens monteringsriktning. Om du 
använder flera förbindningsdelar 
måste du passa ihop dem med 
varandra och med den rödmarke-
rade dragningen av jordledaren.

Antalet fästpunkter beror på sys-
temets storlek och belastning. 
Nedanstående uppgifter utgör en 
minimalkonfiguration.

Stycklista för slät, linjär montering i gipstak
 
Nummer  Antal Benämning

1 1  Strömskena
2 1 Matning till höger
4 1 Putsprofil
5 2 Upphäng
6 2 Vred
7 1 Ändplatta

Stycklista för slät L-formad montering i gipstak

Nummer  Antal Benämning

1 2  Strömskena
2 1 Matning till höger 
3 1 Yttre hörnstycke
4 2 Putsprofil
5 4 Upphäng
6 4 Vred
7 1 Ändplatta

Stycklista för slät montering av fyrkantig geometri i gipstak*

Nummer  Antal Benämning

1 4 Strömskena
3 4 Yttre hörnstycke
4 4 Putsprofil
5 8 Upphäng
6 8 Vred

*Vid DALI-drift får DALI-ledarna inte bilda en sluten elektrisk krets och därför måste 
DALI-ledarna vara brutna på ett lämpligt ställe.
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Infälld montering 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering 

Slät montering med putsprofil och 
fästjärn
För slät montering är putsprofilen (till-
behör) lämplig. Putsprofilerna kan mon-
teras av gipsmontören. Elinstallatören 
behöver först bara dra fram elkabeln. 
På det viset skyddas strömskenan mot 
nedsmutsning under putsnings- och 
sliparbetena.
För en säker montering bör putsprofilen 
fästas med fästjärn eller liknande och 
godkända monteringsdetaljer som till-
handahålls på plats. För monteringen 
finns upphäng (tillbehör). Strömskenan 
sätts fast i putsprofilen med ett vred 
(tillbehör).
För förlängning av putsprofiler finns en 
mekanisk brygga (tillbehör).

Montering på underkonstruktion
För dessa taktyper rekommenderas 
att strömskenan monteras direkt på 
underkonstruktionen. I detta fall behövs 
inga upphäng. Monteringen utförs på 
samma sätt som vid utanpåliggande 
takmontering.
Du kan använda putsprofilen här 
också. Då undviker du att smutsa ned 
strömskenan. Observera även anvis-
ningarna för montering i gipstak. 

Trätak, paneltak, metall-
tak och gipstak på 
underkonstruktion

Nedpendlat gipstak

Montering med fästjärn
Det går även att montera strömskenan 
direkt i gipstak. Även här ska stabila 
fästjärn eller liknande användas 
för monteringen. Putsprofilen och 
strömskenan har samma mekaniska 
gränssnitt, vilket innebär att monte-
ringstillbehören kan användas för både 
strömskenan och putsprofilen.

Tips: Fästklämmorna är även lämpliga 
för fastsättning av putsprofilen och 
strömskenan.
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

Flexibel användning av ERCOs fläns-
skena
Flänsskenan är en specialform av ERCO 
strömskena. De båda flänsarna fungerar 
som stöd för takskivor. Du kan fästa 
flänsskenan med rastertakets befintliga 
upphäng eller med fästjärn. Som alter-
nativ kan du i stället använda ERCOs 
wireupphäng. Men tänk på att du i så 
fall måste hålla emot på skenan när du 
sätter fast en armatur genom en ned-
pendlad takskiva. 

Direkt montering
Sätt fast raka och formstabila trälister 
på gjutformen innan betongen gjuts. 
Måttet ska minst motsvara strömskenans 
bredd och höjd plus en tolerans. Tips: 
Skapa en skuggkant med en bredd som 
är anpassad till betongtypen. För att 
förhindra vassa kanter som lätt går 
sönder kan du lägga en glättad sili-
konsträng i hålkälen mellan gjutformen 
och trälisten.

Betongtak (råbetong) 
och putsade tak

Montering i putsat betongtak
Montera formstabila trälister på gjut-
formen. Listens bredd motsvarar puts-
profilens bredd plus en liten tolerans. 
Listens höjd ska motsvara putsprofilens 
höjd minus putsens planerade tjocklek. 
Putsprofilen monteras efter att betongen 
har gjutits och innan taket putsas.

Montering i putsprofil
För montering i en putsprofil rekom-
menderas att en formstabil trälist sätts 
fast på gjutformen. Ovanpå denna 
sätter du fast putsprofilen, t.ex. med 
hålband. Listens mått anpassas till puts-
profilens innermått. Listen förhindrar att 
flytande betong tränger in och håller 
profilen i rätt läge samt ser till att profi-
lens flänsar inte trycks ihop på grund av 
trycket från den flytande betongen. För 
denna monteringsvariant finns det ett 
specialtillbehör. Kontakta ERCO Service.

Rastertak, systemtak

Förlängning av strömskenan
Om du behöver förlänga en strömskena 
använder du kopplingen för montering 
utan mellanrum och placerar skarv-
förbindelsen över skarven. Därigenom 
säkerställer du att kopplingen inte 
belastas mekaniskt samtidigt som du 
får ytterligare en fästpunkt för upp-
hängningar i byggnaden.

Infälld montering 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering 
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Allmänna anvisning-
ar för planering och 
installation 

Infälld montering

Användning av förbindningsdelar
Förbindningsdelarna får inte ta upp 
någon mekanisk last. Därför ska fäst-
punkterna alltid placeras framför och 
bakom matningar, förbindningsdelar 
eller strömskenornas ändar. Använd fler 
fästpunkter om det behövs på grund av 
längden och den planerade viktbelast-
ningen.

Kapning av ledare
När strömskenan har kapats måste du 
av säkerhetsskäl alltid kapa ned alla fyra 
ledare i strömskenan 5mm. Ett lämpligt 
verktyg finns som tillbehör.

Användning av ändplatta
Av säkerhetsskäl och även för utseendets 
skull bör du alltid montera en ändplatta 
på strömskenans öppna ände.

Kapning av strömskena
Strömskenorna kan måttbeställas, men i 
många fall är det mer praktiskt att kapa 
standardlängderna direkt på byggplatsen, 
t.ex. med en kapsåg. Gör snittet rätvink-
ligt och rent så att det inte uppstår fula 
mellanrum i skarvarna. 

Användning av wirefäste 
När T- och X-stycken används kan antalet 
fästpunkter minskas med wirefästen. 
Wirefästet har en spännvidd på 10cm 
och är även lämpligt för kopplingar (s.k. 
mittre matningar). 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering 
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Översikt över tillgängliga komponenter för pendelmontering

För rum med stor takhöjd eller 
oregelbundna takhöjder, som 
exempelvis takvalv, är pendelmon-
tering lämplig. För detta finns det 
olika alternativ som du kan läsa 
om i det här kapitlet.

1 Strömskena 7 Skarvförbindelse 13 Wireupphäng (för eftermontering) 19 T-stycke

2 Matning 8 Koppling 14 Monteringskomponent hörnstycke 20 Monteringskomponent X-stycke

3 Monteringskomponent matning 9 Monteringskomponent  
(för eftermontering) 15 Hörnstycke 21 X-stycke

4 Pendelrörupphäng 10 Monteringskomponent (direkt) 16 Monteringskomponent koppling, 
mittre matning 22 Ändplatta

5 Wireupphäng 11 Wireupphäng 17 Koppling, mittre matning

6 Wireupphäng 12 Wireupphäng (direkt) 18 Monteringskomponent T-stycke

T-



16 / 28

E

4

1
3

2

8

9

4

1
3

7

2 5

8

9

6

1
6

7

5

44

Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
och formmässiga ändringar.

© ERCO GmbH 03/2022 Du hittar alltid aktuell information  
på www.erco.com

Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Pendelmontering

Stycklista för linjär pendelmontering 

Nummer  Antal Benämning

1 1 Strömskena
2 1  Matning till höger
3 1 Monteringskomponent för matning
4 1 Pendelrörupphäng
8 1 Wireupphäng med monteringskomponent
9 1 Ändplatta

Stycklista för vinklad pendelmontering

Nummer  Antal Benämning

1 2 Strömskena
2 1  Matning till höger
3 1 Monteringskomponent för matning
4 1 Pendelrörupphäng
5 1 Yttre hörnstycke
6 1 Monteringskomponent för hörnstycke 
7 1 Wireupphäng
8 1 Wireupphäng med monteringskomponent
9 1 Ändplatta

Stycklista för fyrkantig pendelmontering*

Nummer  Antal Benämning

1 4 Strömskena
4 1 Pendelrörupphäng
5 4 Yttre hörnstycke
6 4 Monteringskomponent för hörnstycke
7 3 Wireupphäng

* Vid DALI-drift får det inte uppstå en sluten elektrisk krets och därför måste 
DALI-ledaren vara bruten på ett lämpligt ställe.

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi sammanställt 
tre vanliga mönsterinstallationer. I 
enkla, linjära system är dragningen 
av jordledaren mindre viktig och 
påverkar endast armaturens mon-
teringsriktning. Om du använder 
flera förbindningsdelar måste du 
passa ihop dem med varandra och 
med den rödmarkerade dragningen 
av jordledaren.

Antalet fästpunkter beror på  
systemets storlek och belastning. 
Nedanstående uppgifter utgör en 
minimalkonfiguration.
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Matning med pendelrör
Med pendelrörupphäng kan strömsken-
systemet försörjas med ström utan 
synliga ledningar.
De är lämpliga för både den 3- och 
5-poliga anslutningen.

Utföranden
Wireupphäng med punktfästen finns i 
tre utföranden:
1.  Utförande för montering på monte-

ringskomponenter
2.  Utförande med förmonterade fäst-

klämmor för eftermontering på 
strömskena

3.  Utförande med monteringskom-
ponent för direkt montering på 
strömskenan

Matning med wireupphäng
På wireupphäng sker anslutningen via 
takkoppen. Anslutningsledningen till 
strömskenan dras genom öppningen i 
takkoppens botten. Det finns två versio-
ner: en för den 3-poliga och en för den 
5-poliga anslutningen.

Montering i snedtak
Alla punktupphäng är lämpliga för 
snedtak upp till 10°.
Höjdinställningen sker mycket enkelt 
utan verktyg med snabbkopplingsplintar.

Wireupphäng med 
punktfäste
Dessa upphäng har ett diskret utseende. 

Pendelrör eller wire?
För nedpendlade strömskensystem 
måste utöver den statiska belastningen 
även den dynamiska belastningen 
beaktas. Det räcker med ett luftdrag för 
att sätta systemet i rörelse. En asym-
metrisk belastning, t.ex. på grund av en 
strålkastare som är riktad åt sidan, kan 
framför allt i linjära system leda till att 
skenan böjs något. Ett pendelrörupphäng 
gör systemet styvare och förhindrar 
sådana effekter. 

Användning av extra wire
I ERCOs tillbehörsprogram finns en 
wire och ett spännlås för speciella 
rumssituationer. De kan hängas upp 
i strömskenan med komponenten för 
eftermontering. Denna monterings-
komponent är speciellt avsedd för mon-
tering av en wire. Spännlåset gör det 
möjligt att finjustera upphänget.

Speciella rums- och 
monteringssituationer
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Användning av monteringskompo-
nenter för strömskenor
Förutom monteringskomponenter 
för fastsättning på förbindningsdelar 
finns även monteringskomponenter för 
fastsättning på strömskenan. Använd 
dessa monteringskomponenter om fast-
sättning på förbindningsdelarna inte 
räcker till av statiska skäl. Skjut in dessa 
monteringskomponenter i strömsken-
profilen innan förbindningsdelarna 
monteras. För speciella arkitektoniska 
förhållanden kan du använda monte-
ringskomponenten för eftermontering 
med tillbehören wire och spännlås.

Montering 
Monteringskomponenter över förbind-
ningsdelarna måste alltid monteras till-
sammans med förbindningsdelarna. 

Fastsättning av tillbehör 
för nedpendling på för-
bindningsdel

Fastsättning av tillbe-
hör för nedpendling på 
strömskena

Användning av monteringskompo-
nenter för förbindningsdelar
Strömskenans förbindningsdelar får 
inte ta upp någon mekanisk last. För 
upptagning av laster finns monterings-
komponenter. Med monteringskompo-
nenterna reducerar du antalet nödvän-
diga fästpunkter till en fästpunkt per 
förbindningsdel.
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Allmänna anvisningar 
för planering och 
installation 

Användning av förbindningsdelar
Förbindningsdelarna får inte ta upp 
någon mekanisk last. Därför ska fästena 
alltid placeras framför, över eller bakom 
förbindningsdelarna och vid strömske-
nornas ändar. Använd fler fästpunkter 
om det behövs på grund av längden och 
den planerade viktbelastningen.
Närmare vägledning finns i belastnings-
diagrammen i kapitlet ”Statisk belast-
ning” i detta dokument.

Kapning av ledare
När strömskenan har kapats måste du 
av säkerhetsskäl alltid kapa ned alla fyra 
ledare i strömskenan 5mm. Ett lämpligt 
verktyg finns som tillbehör.

Användning av ändplatta
Av säkerhetsskäl och även för utseendets 
skull bör du alltid montera en ändplatta 
på strömskenans öppna ände.

Kapning av strömskena
Strömskenorna kan måttbeställas, men i 
många fall är det mer praktiskt att kapa 
standardlängderna direkt på byggplatsen, 
t.ex. med en kapsåg. Gör snittet rätvink-
ligt och rent så att det inte uppstår fula 
mellanrum i skarvarna. 

Förlängning av strömskenan
Om du behöver förlänga en strömskena 
använder du kopplingen för montering 
utan mellanrum och placerar skarv-
förbindelsen över skarven. Därigenom 
säkerställer du att kopplingen inte 
belastas mekaniskt samtidigt som du 
får ytterligare en fästpunkt för upp-
hängningar i byggnaden.
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Driftsätt Kopplingskretsar Styrningstyp
3-fas 3 Styrbar on/off

Reglerbar med dämpteknik
On-board Dim
Casambi
Zigbee

DALI 64 (DALI-buss) DALI
Multi Dim
(endast ERCO armaturer med InTrack 
Adapter)

2 Reglerbar med dämpteknik
Push Dim
On-board Dim
Casambi
Zigbee

ERCO strömskenor, ERCO flänsske-
nor och ERCO Hi-trac strömskenor 
har exakt samma skenprofil. Det 
som är utslagsgivande för styr-
ningsmöjligheterna är valet och 
anslutningen av förbindningsde-
larna i kombination med passande 
adaptrar och armaturer. En ERCO 
strömskena kan anslutas med både 
1-fas och 3-fas i 250/440V-nätet. 
I det här avsnittet hittar du  
information om dragningen av 
jordledaren, elanslutningen och 
adaptertyperna.

Bra att veta   
Förutom med matningarna kan ditt 
strömskensystem även anslutas med 
förbindningsdelarna och kopplingen.
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Höger eller vänster?
Så identifierar du den nödvändiga för-
bindningsdelen på ett säkert sätt.

Dragning av jordledaren och inrikt-
ning av strömskenorna 
För enkel och säker montering är ERCO 
strömskenor kodade via styrningen för 
jordledaren och ett spår. Det betyder 
att armaturerna, med undantag för 
InTrack Adapters, bara kan monteras i 
ett läge. Detta gäller även för hörn- och 
T-stycken samt matningen som finns i 
en vänster- och högervariant beroende 
på geometrin. Tänk på spårets och 
jordledarens placering vid planering och 
montering! 

Ledarna L2/DA och L3 sitter alltid 
bredvid jordledaren. Av det skälet går 
det inte att ansluta en förbindningsdel 
på fel sätt och kortslutning är därmed 
utesluten. 

Tips: På en enkel och helt linjärt dragen 
strömskena kan du ansluta matningen 
på skenan i samband med monteringen. 
Då säkerställer du att matningen senare 
hamnar på rätt sida av strömskenan.    

Matning
”Höger” eller ”vänster” sida bestäms 
genom att matningen betraktas från 
skenan.

T-stycke
På T-stycken bestäms ”höger” eller 
”vänster” sida genom att strömskenan 
betraktas från T-styckets genomgående 
sida.
Om T-stycken placeras mitt emot varan-
dra måste du alltid använda en vänster 
och en höger förbindningsdel.

X-stycke
Tänk på att dragningen av jordledaren 
byter sida i ett X-stycke.

Matning till 
höger

Matning till vänsterMatning till höger

T-stycke vänsterT-stycke höger
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Yttre hörnstycke

Yttre hörnstycke Yttre hörnstycke

T-stycke höger

T-stycke vänster

T-stycke vänster T-stycke vänster Matning vänster

X-stycke T-stycke höger

Planering av förbind-
ningsdelar

1. Skissa först upp strömskensystemet 
sett ovanifrån med samtliga skenor och 
förbindningsdelar, men utan jordledare. 
Ge strömskenorna och förbindningsde-
larna en bredd som gör att du i nästa 
steg kan lägga till dragningen av jord-
ledaren. 

Tips: Om betraktaren föredrar en sida 
ska spåret placeras på betraktarens sida. 

2. Rita nu in jordledaren (spårets sida), 
t.ex. som en röd linje. Börja på den 
långa sidan på ett T-stycke (om ett 
sådant används) och rita in jordledaren 
som en genomgående anslutning.

3. Tänk på den speciella dragningen av 
jordledaren i X-stycken.

4. Bestäm nu vilka förbindningsdelar 
som krävs.

Vy mot taket
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2 2 

Elinstallation

1-fasdrift

250V, 50/60Hz

 max. 16A

Effekt 3,8kW (max.)

3-fasdrift

250/440V, 50/60Hz

 max. 16A

Elanslutning av strömskena och 
flänsskena 
I det här avsnittet hittar du 
grundläggande information 
om anslutning till ett 250/440V 
1/3-fasnät. Om du vill installe-
ra armaturer med InTrack Adap-
ter och Multi Dim i strömskenan 
följer du anvisningarna på följan-
de sidor.

Installationsanvisningar: 
-  Ledarna i strömskenan kan ha en 

ledararea på ca 4mm2. 
-   Matningarnas eller förbindningsdelar-

nas kopplingsplintar har plats för två 
ledare med ledarareor upp till 2,5mm2. 
Det betyder att de är överkopplingsbara.

-  Förbindningsdelarna har ingen dragav-
lastning. Vid behov kan en dragav-
lastning skapas på plats med t.ex. en 
lämplig förskruvning.

-  Matningen har en kabelinföring på 
sidan och en införing ovanifrån. För-
bindningsdelarna kan endast matas 
ovanifrån.

-  Vid planeringen måste du ta hänsyn 
till antalet armaturer per säkring. Upp-
gifter om detta finns på armaturens 
datablad.

Observera följande när det gäller 3-fas-
drift:
-  Nolledarens maximiström får inte 

överstiga 16A! 
-  Nolledaren får inte brytas eller dras via 

en separat säkring. 

Anslutning
L1 Lastkrets/styrkrets 1
L2 Lastkrets/styrkrets 2
L3 Lastkrets/styrkrets 3
N Neutralledare
a Jordledare

1/3-fasdrift

Styrningstyper som stöds
-  Styrbar on/off
-  Reglerbar med dämpteknik
-  Casambi Bluetooth
-  Zigbee
-  On-board Dim

Lämpliga adaptrar
-  3-fasadapter
-  Transadapter
-  InTrack Adapter
-  3-fasadapter OEM

Strömbrytare

Förgreningsdosa/
kopplingsskåp

Dimmer

3/5 
(250/440V)

3/5 
(250/440V)
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5

Elinstallation

Installationsanvisningar: 
-  DALI-signalen är inte SELV, dvs. 

DALI-ledarna måste behandlas på 
samma sätt som en nätkabel.

-  Till skillnad från andra system är 
DALI-ledarna integrerade i ERCO-
strömskenan på så vis att det inte 
krävs några speciella åtgärder för att 
säkerställa ett beröringsskydd.

-  Ledarna i strömskenan kan ha en 
ledararea på ca 4mm2. 

-  Matningarnas eller förbindningsdelar-
nas kopplingsplintar har plats för två 
ledare med ledarareor upp till 2,5mm2. 
Det betyder att de är överkopplingsbara.

-  Förbindningsdelarna har ingen 
dragavlastning. Vid behov kan en 
dragavlastning skapas på plats med 
t.ex. en lämplig förskruvning.

Elanslutning av strömskena och 
flänsskena  för DALI-drift
I det här avsnittet hittar du 
grundläggande information om 
anslutning till ett 240 V 1-fasnät 
och en DALI ljusstyrning.
Anvisningarna på den här sidan 
gäller även för armaturer med 
InTrack Adapter med styrningstypen 
Multi Dim i inställningen DALI.

-  Matningen har en kabelinföring på 
sidan och en införing ovanifrån. För-
bindningsdelarna kan endast matas 
ovanifrån.

-  Vid planeringen måste du ta hänsyn 
till antalet armaturer per säkring. 
Uppgifter om detta finns på armatu-
rens datablad.

-  För en störningsfri drift får DALI-led-
arna endast dras i en trädstruktur. Se 
till att DALI-ledarna inte bildar slutna, 
elektriska kretsar!

-  Avståndet mellan DALI-servern och 
den mest avlägsna armaturen får inte 
överstiga 300m.

220–240V

 max. 16A

Effekt 3,8kW (max.)

DALI-drift

Styrningstyper som stöds
- DALI
-  On-board Dim

Lämpliga adaptrar
-  DALI-adapter
-  DALI-transadapter
-  InTrack Adapter Multi Dim (DALI-drift)
- DALI-adapter OEM

3 (250V)

DALI- 
server

Knapp/ 
strömbrytare

Dimmer Sensorer Radiostyr-
ning

Rörelsede-
tektor

Armaturer med DALI-driftdon

Anslutning
DA DALI
DA DALI
L3 Lastkrets/styrkrets 3
N Neutralledare
a Jordledare
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2 2

Multi Dim (reglering med dämpteknik/Push Dim)

Elanslutning av strömskena och 
flänsskena för drift med ERCO 
Multi Dim
I det här avsnittet hittar du grund-
läggande information om anslut-
ning till ett 220/440V 1/3-fasnät 
för användning av ERCO armaturer 
med Multi Dim-driftdon.

Universaldimmer
Dimmer med framkantsdämpning
Dimmer med bakkantsdämpning

Tryckknapp (återfjädrande)

Installationsanvisningar
Följ installationsanvisningarna för 
1/3-fasanslutning. Armaturer med ERCO 
Multi Dim-driftdon kräver, precis som 
DALI-driftdon, att en permanent fas 
ansluts till L3. Till L1 och L2 ansluts en 
tryckknapp eller en dimmer. 

Anvisningar för ERCO InTrack Adapter:
Driftlägesomkopplaren på en InTrack 
Adapter med styrningstypen Multi Dim 
möjliggör tre driftlägen: 

Läge 1 eller 2: Reglering med dämpteknik 
eller Push Dim
Läge 3:  DALI (anslutning enligt beskriv-
ningen ovan)

Driftläge 1 och 2 har några speciella 
egenskaper:
-  Multi Dim-driftdon känner automa-

tiskt av om signalen gäller reglering 
med dämpteknik eller Push Dim.

Elinstallation

-  På L1 och L2 ansluts ledningar för 
tryckknapp eller dimmer. Därmed är 
två Multi Dim-styrkretsar tillgängliga.

-  Observera kraven på ljusreglering av 
armaturen. En ERCO-armatur med 
Multi Dim tar inte upp någon nämn-
värd grundlast vid reglering med 
dämpteknik.

Minsta antal ledare för installationen
4 eller 5 ledare för strömskenan 
1 eller 2 styrkretsar kan vara nödvändiga

ERCO reglering med dämpteknik 
2 ledare till dimmern

Push Dim 
2 ledare till tryckknappen

Multi Dim-drift

250/440V, 50/60Hz

 max. 16A

Anslutning
L1 Styrkrets 1
L2 Styrkrets 2
L3 Lastkrets
N Neutralledare
a Jordledare

Styrningstyper som stöds
- Multi Dim
-  Multi Dim + On-board Dim
-  DALI

Lämpliga adaptrar
-  InTrack Adapter Multi Dim med 

inställning för reglering med dämp-
teknik eller Push Dim-drift

3/5 
(250/440V)

Tryckknapp
(Push Dim)

Dimmer

Armaturer med Multi 
Dim-driftdon

4/5
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor

Adaptertyper

Trefasadapter 
3-fasadaptrar säkerställer den elek-
triska och mekaniska anslutningen till 
armaturen och tillhandahåller även 
ett urval av högst tre tillgängliga 
kopplings-/lastkretsar. Faserna kan 
väljas även när armaturen redan har 
monterats. 
Du kan endast placera adaptern i en 
riktning i strömskenan. Adaptern är 
lämplig för montering i ERCO punk-
tuttag.

DALI adapter
DALI-adaptrar kan drivas i en 
strömskena för DALI-installationer.  
En lastkrets är tillgänglig. 
Du kan endast placera adaptern i en 
riktning i strömskenan. Adaptern är 
lämplig för montering i ERCO DALI 
punktuttag.

ERCO Transadapter 
ERCO transadapter innehåller drift-
donet för armaturen. Vid användning 
med armaturer som är reglerbara 
med dämpteknik innehåller adaptern 
även reglaget för On-board Dim.  Till 
skillnad från trefasadaptrar väljs 
faserna innan armaturen monteras i 
strömskenan.  
Tre kopplingskretsar/lastkretsar är 
tillgängliga.
Du kan endast placera adaptern i en 
riktning i strömskenan. På grund av 
storleken är adaptern inte lämplig för 
montering i ERCO punktuttag.

DALI transadapter
DALI-transadaptern innehåller drift-
donet för armaturen och kan användas 
i en strömskena för DALI-installationer. 
En lastkrets är tillgänglig. 
Du kan endast placera adaptern i en 
riktning i strömskenan. På grund av 
storleken är adaptern inte lämplig för 
montering i ERCO DALI punktuttag.

InTrack Adapter  
ERCO InTrack Adapter innehåller 
strömförsörjningen för armaturen och 
försvinner helt i strömskenan. Den 
möjliggör drift av tre styr-/kopplings-
kretsar.
Du kan placera adaptern i valfri rikt-
ning i strömskenan.
På grund av storleken är adaptern 
inte lämplig för montering i ERCO 
punktuttag.

InTrack Adapter Multi Dim
ERCO InTrack Adapter med Multi Dim 
tillhandahåller en lastkrets som analogt 
med DALI-tillämpningen behöver en 
permanent fas på L3.  
Beroende på driftläget möjliggör denna 
adapter styrningstyperna DALI och 
Push Dim eller reglering med dämp-
teknik med två styrkretsar.
Den här adaptern kan du placera i 
valfri riktning i
strömskenan. På grund av storleken är 
adaptern inte lämplig för montering i 
ERCO punktuttag. 

Adaptrar på ERCO armatu-
rer för ERCO strömskenor och 
flänsskenor
Alla adaptrar från ERCO monteras 
i strömskenan utan verktyg. Den 
nödvändiga elanslutningen för 
strömskenan varierar beroende på 
armaturens styrningstyp. 

Elsystem



27 / 28

E

Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
och formmässiga ändringar.

© ERCO GmbH 03/2022 Du hittar alltid aktuell information  
på www.erco.com

Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Elsystem

OEM 3-fasadapter 
Faserna kan väljas även när armaturen 
redan har monterats. Det mekaniska 
gränssnittet består av en M16x1-gänga 
som är 15mm lång. Vid takmontering är 
belastningen 5kg. Vid väggmontering 
följer du den aktuella monteringsanvis-
ningen för adaptern och den installerade 
armaturen. Den utdragna ledningen har 
en dragavlastning. Anslutning upp till 
250V/10A. Adaptern är lämplig för mon-
tering i ERCO punktuttag.

3-fas OEM-adapter som byggsats 
Denna adapter gör det möjligt att 
använda en befintlig pendelarmatur i 
en ERCO strömskena med 1/3-fasdrift. 
Faserna kan väljas även när armaturen 
redan har monterats. Adapterns 
anslutningsledning är 1500mm lång 
och är försedd med en dragavlastning. 
Den mekaniska belastningsbarheten 
är högst 3,3kg.  Anslutning upp till 
250V/10A. Adaptern är lämplig för 
montering i ERCO punktuttag.

ERCO 3-fas OEM-adapter för pen-
delarmaturer
Denna adapter gör det möjligt att 
använda en befintlig pendelarmatur i 
en ERCO strömskena med 1/3-fasdrift. 
Faserna kan väljas även när armaturen 
redan har monterats. Det mekaniska 
gränssnittet består av en fast monterad 
krok i vilken pendelarmaturen kan 
anslutas. Den mekaniska belastnings-
barheten är högst 10kg. Anslutning 
upp till 250V/10A. Adaptern är lämplig 
för montering i ERCO punktuttag.

OEM-adapter för ERCO strömskenor

ERCO strömskenor är en tillverkaroberoende, global standard. ERCO 
levererar passande adaptrar som OEM-komponenter för strålkastare 
och pendelarmaturer från andra armaturtillverkare.
Alla adaptrar som visas på den här sidan kan endast placeras i en  
riktning i strömskenan.

Adaptertyp OEM

OEM DALI adapter
Denna adapter gör det möjligt att 
använda en DALI-armatur från 
en annan tillverkare i en ERCO 
DALI strömskena med 1/3-fasdrift. 
OEM-adaptern levereras med en 
skyddskrets som förhindrar att arma-
turens DALI-driftdon skadas om den av 
misstag monteras i en 3-fas strömskena. 
Vid takmontering är belastningen 5kg. 
Vid väggmontering följer du de aktuella 
anvisningarna för adaptern och arma-
turen. Den utdragna ledningen har 
en dragavlastning. Anslutning upp till 
240V/1A. Adaptern är lämplig för mon-
tering i ERCO DALI punktuttag. 

ERCO DALI OEM-adapter för pen-
delarmaturer
Denna adapter gör det möjligt att 
använda en befintlig pendelarmatur 
i en ERCO DALI strömskena. Anslut-
ningsledningen är försedd med en 
dragavlastning och är ca 1500mm 
lång. Anslutning upp till 250V/1A. 
På grund av storleken är adaptern inte 
lämplig för montering i ERCO DALI 
punktuttag.
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Planeringsstöd för ERCO strömskenor
Statisk belastning

Vid planering av ett strömsken-
system spelar bestämningen av 
den statiska belastningen en viktig 
roll. Den har direkt inverkan på 
fästpunkterna och den senare 
bestyckningen med armaturer. För 
att slippa senare merarbete bör du 
även ta hänsyn till framtida för-
ändringar som kan komma i fråga.
           

Beräkningsexempel
Här kan du se hur belastningstabellerna 
kan användas.
   
           
Bestämning av maximalt antal arma-
turer vid en given skenlängd

En 4m lång strömskena som är upp-
hängd i tre punkter ska bestyckas med 
Eclipse storlek M. 
Hur många armaturer kan maximalt 
monteras på denna skena? Så här kan 
du göra:

1. Bestäm vikten
Vikt för 1 armatur 1,2kg 
Strömskenans vikt (Fe) 4,4kg

2. Antal upphäng och avstånd 
Antal upphäng 3 st.
Avstånd mellan upphäng (L) 2000mm

3. Maximal vikt mellan 2 upphäng 
vid L=2000mm 
Enligt belastningstabellen (F2): 11,0kg
med avdrag för strömskenan   
(Fe: 2000mm)  2,2kg
För armaturerna återstår 8,8kg

4. Bestäm det maximala antalet 
armaturer
Vid 1,2kg/armatur 7 armaturer
För hela skenan 14 armaturer

Resultat:
Här kan du montera upp till 14 
armaturer. 

ERCO strömskenor 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3 4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20 kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

Den maximalt tillåtna mekaniska 
belastningen på strömskenan beräknas 
på basis av profilens maximalt tillåtna 
nedböjning och upphängens maximalt 
tillåtna belastning. Belastningsfördel-
ningen utgörs av systemets egenvikt och 
av jämnt fördelade punktbelastningar. 
Du kan bestämma de högsta tillåtna vik-
terna med ledning av vidstående grafik 
och tillhörande tabell.

Nödvändiga parametrar 
 
L (mm) längd
fe (mm)  nedböjning genom profi-

lens vikt
FD (kg)  max. belastning av ett 

upphäng
Fe (kg) profilens vikt
F1 (kg)  max. tillåten belastning 

vid tvåpunktsupphäng 
och tillåten nedböjning 
(L/250) på 4mm per meter 
längd

F2 (kg)  max. tillåten belastning 
vid flerpunktsupphäng 
och tillåten nedböjning 
(L/250) på 4mm per meter 
längd

Anvisningar
Angivna värden gäller för vågrät mon-
tering under taket.
Alla armaturer som är godkända för 
ERCO strömskensystem kan användas.

Väggmontering är principiellt möjlig, 
men får endast ske med armaturer upp 
till en begränsad vikt. Följ monterings-
anvisningarna för armaturen.


