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Planeringsstöd för Minirail 48V

Ett stöd för alla planerare och tekniker som vill upptäcka  
möjligheterna med ERCO Minirail 48V strömskenor
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Planeringsstöd för Minirail 48V

Utanpåliggande montering

Infälld montering

Pendelmontering

Statisk belastning

Elinstallation
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Planeringsstöd för Minirail 48V

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

Minirail 48V Strömskena och flänsskena Hi-trac
Utföranden Strömskenor

Punktuttag
Strömskenor
Flänsskenor
Punktuttag

Strömskenor
Strömskena med indirektstrålande 
armatur

Monteringstyper Infälld
Utanpåliggande
Pendel

Infälld
Utanpåliggande
Pendel

Pendel

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

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

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

2m
3m
(kan kapas på plats)

1m
2m
3m
4m
(kan kapas på plats)

2m
3m
4m
(kan kapas på plats)

Tillbehör Upphäng
Putsprofil
Förbindningsdel
Adapter
Monteringskomponenter
Nätaggregat

Upphäng
Putsprofil
Förbindningsdel
Adapter
Adapter för Schuko-uttag
Monteringskomponenter
Dekorkrok

Upphäng
Förbindningsdel
Adapter
Adapter för Schuko-uttag
Monteringskomponenter
Dekorkrok

ERCO Hi-trac ström- 
skena och ljussystem 
För högre belastningar 
Hi-trac strömskenor och ljussystem 
bildar högt belastningsbara ström- 
skenor för nedpendling av strålkastare, 
downlights, wallwashers och pendel- 
armaturer. Hi-trac profiler med deras 
stora spännvidder på upp till 4m rekom-
menderas framför allt för lokaler med få 
upphängspunkter. 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  
punktuttag 
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 Minirail 48V

ERCO förbindningsdel
Tillhandahåller ström- 
försörjning och möjliggör 
alla styrningstyper.

ERCO strömskensystem och tillbehör –  
en tillverkaroberoende global standard.

ERCO nätaggregat
Flexibel strömförsörjning 
med nätaggregat i tre 
varianter och för olika 
monteringsmöjligheter.

OEM-adaptrar för alla 
armaturer
Använd våra strömskenor 
som högkvalitativ infra-
struktur även för andra 
armaturer än ERCOs.  
Vi levererar passande 
adaptrar, för exempel- 
vis strålkastare och 
pendelarmaturer, som 
OEM-komponenter till 
andra armaturtillverkare.

ERCO Minirail 48V ström- 
skenor kan monteras 
direkt på innertak, väggar 
eller taklister.

Med en putsprofil 
(tillbehör) förvandlar 
du en utanpåliggan-
de strömskena till en 
strömskena för slätt 
infälld montering. 

För att strömskenan ska 
kunna integreras perfekt 
i taket kan den utöver 
grundfärgerna svart och 
vitt även fås i special-
lackeringar.

Strömskena för en strål-
kastare:  
ERCO Minirail 48V punk-
tuttag.

Med wire eller pendelrör 
(båda är tillbehör) för-
vandlas ERCO Minirail 
48V strömskena till en 
nedpendlad struktur.
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Planeringsstöd för Minirail 48V
Satsa på en tillverkaroberoende, global standard

Tillverkaroberoende
ERCO erbjuder även adaptrar för  
Minirail 48V i form av OEM-komponen-
ter för alla andra armaturtillverkare.

Extremt stabil och med lång  
livslängd
ERCO Minirail 48V strömskenor till-
verkas av högkvalitativ aluminium i 
ljusfabriken ERCO i Tyskland. Du kan 
enkelt installera längder upp till 3m i 
ett stycke. Adaptrarna för strålkastarna 
är lika stabila: De är utvecklade för per-
manent drift och tar ingen skada av att 
ständigt sättas in och tas ut.

Kapas och monteras enkelt på plats
ERCO Minirail 48V strömskenor kan 
enkelt kapas till med millimeterprecison 
med en geringssåg på byggplatsen.  
Och du behöver inte oroa dig för att 
strömledarna tar skada. 

Rakt fram, runt hörnet eller i en 
geometrisk form?
Du kan utforma ditt Minirail 48V 
strömskensystem helt utan begräns-
ningar. Med hörnkopplingar, korskopp-
lingar, T-kopplingar, flexibla kopplingar 
och Multiflex-kopplingar kan många 
olika former skapas. Du hittar passande 
komponenter som tillbehör på data- 
bladet till strömskenan.

Enkel montering 
Förbindningsdelar med färdigdragna 
kablar möjliggör snabb och enkel mon- 
tering på byggplatsen. Minirail 48V har 
skydd mot polvändning och förbind-
ningsdelarna saknar mekanisk differen-
tiering.

Flexibel placering av nätaggregat
Du kan montera ERCOs nätaggregat på 
skenan, utanpå innertaket eller inuti 
innertaket.

Spar tid och arbete 
genom enkel montering

Skaffa planerings- 
säkerhet

DALI, Zigbee, Casambi Bluetooth,  
On Board Dim eller bara on/off?
Med ERCO Minirail 48V strömskenor 
kan alla vanliga styrningstyper använ-
das trådlöst. DALI-Casambi-gatewayen 
medger till och med trådlös styrning 
med DALI-system.

Enkel kombination med ERCO 
strömskenor eller Hi-trac
Trådlösa styrningstyper möjliggör ljus-
styrningslösningar som kan användas 
för ERCO strömskenor, Hi-trac och 
ERCO Minirail 48V på samma gång.

Dra nytta av en lång- 
siktig investering
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Planeringsstöd för Minirail 48V
Ditt projekt med strömskenor i sju steg

På museer och gallerier sitter ström- 
skenorna 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 musei- 
vinkeln på 30° ett stöd för placeringen.  
I glasmontrar löper skenan ofta paral-
lellt i längdriktningen.

Steg 1: 
Rätt placering

Rita upp strömskenornas layout i rum-
mets tak. Du kan även använda former 
som inte är rätvinkliga.

Steg 2: 
Planera layouten

Bestäm hur många nätaggregat som 
krävs och deras storlek. Bestäm var 
nätaggregaten ska placeras. Nätaggre-
gaten kan monteras utanpå taket, över 
Minirail 48V-strömskenan eller inne i 
taket. De kan även installeras inne i eller 
utanpå glasmontrar.

Steg 3: 
Planera nätaggregaten

Dela in strömskenorna i segment base-
rade på längd och geometri. Tänk även 
på den maximalt tillåtna elektriska 
lasten (se s. 21). Bestäm nödvändiga 
matningar och förbindningsdelar.  
Om motstående T-stycken används  
ska en polaritetsväxlare installeras.

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. 26).

Steg 6:
Välj tillbehör för  
monteringssättet

Sammanställ de utvalda delarna i en 
stycklista. Tillbehör som passar Minirail 
48V strömskena hittar du på ström- 
skenans datablad. Stycklistan och lay-
outen för strömskenorna är en viktig 
grund för den senare installationen!

Steg 7:
Specificera  
komponenterna

Steg 4: 
Välj styrning

Bestäm styrningstypen för dina 
armaturer. Om de ska integreras i en 
DALI-anläggning behöver du en eller 
flera DALI-Casambi-gateways.

Stycklista för slät, linjär montering i gipstak
 
Nummer  Antal Benämning

1 1  Strömskena
2 1 Matning 
4 1 Putsprofil
5 2 Upphäng
6 2 Vred
7 1 Ändplatta
8 1 Nätaggregat
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Planeringsstöd för Minirail 48V
Utanpåliggande montering

Översikt över tillgängliga komponenter för utanpåliggande montering

Utanpåliggande montering är det 
vanliga monteringssättet och är 
lämpligt för de flesta underlag. 
Planeringsstödet för utanpålig-
gande montering hjälper dig  
vid planering och installation av  
ett system för utanpåliggande 
montering och innehåller även 
värdefulla tips. Många anvisningar  
gäller även för andra monterings- 
sätt! Observera även anvisningarna  
för val och anslutning av förbind-
ningsdelar.

1 Matning  7 Flexibel koppling 13 Ändplatta 

2 Strömskena  8 Längsstycke, mittre matning 14 Nätaggregat

3 Multiflex-koppling  9 Fästklämmor

4 Borrhjälp 10 T-stycke

5 Koppling, utan mellanrum 11 Polaritetsväxlare

6 Hörnstycke 12 X-stycke

 1

 2

 3
 4

 5

 6

 7

 8
 9

10
11

12

1413
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Planeringsstöd för Minirail 48V
Utanpåliggande montering

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstal-
lationer.
Som princip kan du även mon-
tera nätaggregaten på Minirail 
48V-strömskenan. För den elek-
triska anslutningen krävs även i 
detta fall en matning.

Stycklista för linjär utanpåliggande montering

Nummer  Antal Benämning

1 1  Strömskena
2 1 Matning 
4 1 Ändplatta
5 1 Nätaggregat

Stycklista för vinklad, utanpåliggande montering

Nummer  Antal Benämning

1 2  Strömskena
2 1 Matning 
3 1 Hörnstycke
4 1 Ändplatta
5 1 Nätaggregat

Stycklista för fyrkantig, utanpåliggande montering

Position  Antal Benämning

1 4 Strömskena
3 4 Hörnstycke
5 1 Nätaggregat
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Planeringsstöd för Minirail 48V

Planering av montering 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering

Utanpåliggande montering

Montering i möbler
Minirail 48V strömskenor kan även 
monteras i större möbler som exempel-
vis glasmontrar. Tänk på att armaturer 
och nätaggregat ger upphov till värme-
belastning i innerutrymmet, framför allt 
i slutna möbler. 

Montering i möbler. 

Monteringsplatser i eller på möbler 
Av estetiska skäl eller för att minska 
värmebelastningen kan nätaggregatet 
även monteras utanpå glasmontern.

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. 
Borrhål för montering måste tas upp 
på plats. Vid skruvmontering ska ett 
avstånd på 5 cm till skenornas ändar 
hållas fritt så att förbindningsdelarna 
kan monteras.

Montering med fästklämmor
Som tillbehör finns fästklämmor som  
gör det möjligt att montera ström- 
skenorna på ojämna underlag som 
exempelvis ett tak av råbetong. Med 
fästklämmor kan upp till 10mm höga 
ojämnheter kompenseras. Placera fäst- 
klämmorna i skenornas ändar eller, 
beroende på belastningen, mellan  
förbindningsdelarna.

Ta upp monteringsöppningar
För att du ska kunna bestämma indivi- 
duella fästpunkter för skruvmontering  
och montering i putsprofilen måste  
monteringshålen i Minirail 48V ström- 
skena tas upp på plats. Skydda ström-
skenan mot skador genom att använda 
borrhjälpen (tillbehör).
Placera fästpunkterna ungefär 5cm 
från skenornas ändar. Då förhindrar du 
att skruvhuvudena sitter i vägen för 
montering av matningar och förbind-
ningsdelar.
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Planeringsstöd för Minirail 48V

Kapning av strömskena
Strömskenorna kan måttbeställas, men  
i många fall är det mer praktiskt att 
kapa standardlängderna direkt på bygg-
platsen, t.ex. med en kapsåg. Gör snittet 
rätvinkligt och rent så att det inte upp-
står 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 

Montering av nätaggregat över 
strömskenan
Minirail 48V-strömskenan måste först 
tas isär. Elanslutningen sker i detta fall 
via en matning eller längsstycket.

Användning av förbindningsdelar
Förbindningsdelarna får inte ta upp 
någon mekanisk last. Därför ska fäst- 
punkterna alltid placeras framför och  
bakom en koppling eller förbindnings- 
del eller vid strömskenornas ändar.  
Använd fler fästpunkter om det behövs  
på grund av längden och den planerade  
viktbelastningen. Närmare vägledning  
finns i belastningsdiagrammen i 
kapitlet ”Statisk belastning” i detta 
dokument.
Om motstående T-stycken används 
måste en polaritetsväxlare installeras.
Alla förbindningsdelar utom den flex-
ibla kopplingen medger matning av 
48V-försörjningsspänning ovanifrån.

Vad du behöver tänka på vid planering och montering

Utanpåliggande montering

Flexibel koppling för system som 
inte är rätvinkliga
Med flexibla kopplingar kan du skapa 
system med andra vinklar än 90°. De 
flexibla kopplingarna kan ställas in och 
låsas på 60° till 180° i det horisontella 
planet. 

Multiflex-koppling för speciella fall
Multiflex-kopplingar möjliggör verti- 
kala och horisontella vinklar och är 
därigenom perfekta för övergångar 
mellan raka och sneda takdelar.  
Multiflex-kopplingar kan även använ-
das för övergångar mellan tak- och 
vägginstallationer. Den ca 100mm 
långa ledningen gör det även möjligt 
att överbrygga förskjutningar i taket.
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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. Stäm alltid av monterings-
arbetet med de yrkesgrupper som 
utför arbeten med t.ex. gipsskivor 
eller betong.

1 Matning 7 Flexibel koppling 13 Polaritetsväxlare 19 Ändplatta

2 Strömskena 8 Upphäng (strömskena) 14 Nätaggregat 20 Vred

3 Borrhjälp 9 Längsstycke/mittre matning 15 X-stycke 21 Punktuttag

4 Upphäng (skarv) 10 Fästklämmor 16 Putsprofil (med fästen)

5 Koppling 11 Upphäng 17 Mekanisk brygga

6 Hörnstycke 12 T-stycke 18 Putsprofil

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 9
10

12

13

14

16

17
18

20

19

 8

11

21

15
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Infälld montering

Stycklista för slät, linjär montering i gipstak
 
Nummer  Antal Benämning

1 1  Strömskena
2 1 Matning 
4 2 Putsprofil
5 2 Upphäng
6 2 Vred
7 1 Ändplatta
8 1 Nätaggregat

Stycklista för slät L-formad montering i gipstak

Nummer  Antal Benämning

1 2  Strömskena
2 1 Matning 
3 1 Hörnstycke
4 2 Putsprofil
5 4 Upphäng
6 4 Vred
7 1 Ändplatta
8 1 Nätaggregat

Stycklista för slät montering av fyrkantig geometri i gipstak

Nummer  Antal Benämning

1 4 Strömskena
3 4 Hörnstycke 
4 4 Putsprofil
5 8 Upphäng
6 8 Vred
8 1 Nätaggregat

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstalla-
tioner. Antalet fästpunkter beror 
på systemets storlek och belast-
ning. Nedanstående uppgifter 
utgör en minimalkonfiguration.
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Planeringsstöd för Minirail 48V
Infälld montering 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering

Slät montering med putsprofil  
och fästjärn
För slät montering är Minirail 48V puts-
profiler (tillbehör) lämpliga. Putsprofi-
lerna kan monteras av gipsmontören. 
Elinstallatören behöver först bara dra 
fram elkabeln. På det viset skyddas 
strömskenan mot nedsmutsning under 
putsnings- och sliparbetena.

Gipstak, paneltak

Direkt montering med fästjärn
Det går även att montera strömskenan 
direkt i gipstak. Även här ska stabila  
fästjärn eller liknande användas för  
monteringen. Putsprofilen och ström- 
skenan har samma mekaniska gräns-
snitt, vilket innebär att monterings-
tillbehören kan användas för både 
strömskenan och putsprofilen.

Putsprofilerna kan levereras i två varianter:
– Med fästen på sidorna för gips- eller 
träskivor, lämpliga för materialtjocklekar 
upp till 12,5mm
– Med släta sidor för olika användnings-
områden.

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). Observera även anvisning- 
arna för upptagning av monteringshål.
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. 
Tips: Fästklämmorna är även lämpliga 
för fastsättning av putsprofilen.
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Planeringsstöd för Minirail 48V

Montering i möbler
Minirail 48V strömskenor kan även 
monteras i större möbler som exempel- 
vis glasmontrar. Strömskenans små 
mått gör att den kan fräsas in i en 
träbotten.
Tänk vid planeringen på att armaturer 
och nätaggregat ger upphov till värme-
belastning i innerutrymmet. 

Montering i möbler

Monteringsplatser i eller på möbler 
Av estetiska skäl eller för att minska 
värmebelastningen kan nätaggregatet 
även monteras utanpå glasmontern.

Punktuttag

Slät eller täckt montering
Ta upp taköppningen med en borrkrona 
med diametern 68mm.
Med tillbehöret putsring kan punkt- 
uttaget enkelt monteras slätt i taket med 
ERCOs beprövade monteringsmetod.

Infälld montering 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering
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Allmänna anvisningar  
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 en koppling eller förbindnings-
del eller vid strömskenornas ändar. 
Använd fler fästpunkter om det behövs 
på grund av längden och den planerade 
viktbelastningen. Närmare vägledning 
finns i belastningsdiagrammen i kapitlet 
”Statisk belastning” i detta dokument.
Om motstående T-stycken används 
måste en polaritetsväxlare installeras.
Alla förbindningsdelar utom den flex-
ibla kopplingen medger matning av 
48V-försörjningsspänning ovanifrån. 

Kapning av strömskena
Strömskenorna kan måttbeställas, men  
i många fall är det mer praktiskt att 
kapa standardlängderna direkt på bygg-
platsen, t.ex. med en kapsåg. Gör snittet 
rätvinkligt och rent så att det inte upp-
står 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.

Vad du behöver tänka på vid planering och montering

Förlängning av strömskenan
Om du behöver förlänga en strömskena 
använder du kopplingen för montering  
utan mellanrum och placerar ett wire-
upphäng över skarven. Därigenom 
säkerställer du att kopplingen inte 
belastas mekaniskt samtidigt som den 
får ytterligare en fästpunkt. Som alter-
nativ kan du även säkra skarven med  
en mekanisk brygga (tillbehör). 

Flexibel koppling för system som 
inte är rätvinkliga
Med flexibla kopplingar kan du skapa 
system med andra vinklar än 90°.  
De flexibla kopplingarna kan ställas in 
och låsas på 60° till 180° i det horison-
tella planet. 
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Pendelmontering

Översikt över tillgängliga komponenter för pendelmontering

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

1 Matning 7 Wireupphäng (skarv) 13 Wireupphäng (skena) 19 Polaritetsväxlare

2 Monteringskomponent matning 8 Hörnstycke 14 Längsstycke/mittre matning 20 X-stycke

3 Pendelrörupphäng 9 Monteringskomponent hörnstycke 15 Monteringskomponent längsstycke 21 Monteringskomponent X-stycke

4 Borrhjälp 10 Flexibel koppling 16 Upphäng 22 Ändplatta

5 Strömskena 11 Monteringskomponent  
flexibel koppling 17 T-stycke 23 Nätaggregat

6 Koppling (utan mellanrum) 12 Wireupphäng 18 Monteringskomponent T-stycke

T-

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 8

9

11

12 13

14

15

17

16

18

19

 7
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20
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Pendelmontering

Stycklista för linjär pendelmontering 

Nummer  Antal Benämning

1 1 Strömskena
2 1  Matning
3 1 Monteringskomponent för matning
4 1 Pendelrörupphäng
8 1 Wireupphäng med monteringskomponent
9 1 Ändplatta
10 1 Nätaggregat

Stycklista för vinklad pendelmontering

Nummer  Antal Benämning

1 2 Strömskena
2 1  Matning 
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
10 1 Nätaggregat

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
10 1 Nätaggregat

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstalla-
tioner. Antalet fästpunkter beror 
på systemets storlek och belast-
ning. Nedanstående uppgifter 
utgör en minimalkonfiguration.
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max. 10°

Pendelmontering

Matning med pendelrör
Med pendelrörupphäng kan ström- 
skensystemet försörjas med ström utan 
synliga ledningar.

Utföranden
Wireupphäng med punktfästen finns i 
tre utföranden:
1.   Utförande med förmonterade fäst-

klämmor för eftermontering på 
strömskena

2.  Utförande för montering på monte-
ringskomponenter

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. 

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

Wireupphäng med 
punktfäste
Dessa upphäng har ett diskret utseende. 

Pendelrör eller wire?
För nedpendlade strömskensystem  
måste utöver den statiska belastningen  
även den dynamiska belastningen beak-
tas. Systemet kan sättas i rörelse av ett 
luftdrag. En asymmetrisk 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. Med ett pendelrörupphäng görs 
systemet styvare och förhindrar sådana 
effekter. 

Användning av extra wire
I ERCOs tillbehörsprogram finns en wire 
och ett spännlås för speciella rums- 
situationer. De kan monteras på Minirail 
48V strömskena med upphänget för 
eftermontering. Spännlåset gör det 
möjligt att finjustera upphänget.

Speciella rums- och 
monteringssituationer

Vad du behöver tänka på vid planering och montering
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Pendelmontering

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

Fastsättning av  
upphängstillbehör på 
förbindningsdel

Användning av monterings- 
komponenter 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.

Vad du behöver tänka på vid planering och montering
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Pendelmontering

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 ström- 
skenornas ändar. Använd fler fästpunk-
ter 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.
Om motstående T-stycken används 
måste en polaritetsväxlare installeras.
Alla förbindningsdelar utom den flex-
ibla kopplingen medger matning av 
48V-försörjningsspänning ovanifrån. 

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

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

Flexibel koppling för system som 
inte är rätvinkliga
Med flexibla kopplingar kan du skapa 
system med andra vinklar än 90°. De 
flexibla kopplingarna kan ställas in och 
låsas på 60° till 180° i det horisontella 
planet. Den fasta förbindelsen mellan 
de båda delarna gör att det nedpend- 
lade systemet är lika stabilt som ett 
med hörnstycken.

Vad du behöver tänka på vid planering och montering

Förlängning av strömskenan
Om du behöver förlänga en strömskena 
använder du kopplingen för montering  
utan mellanrum och placerar ett wire-
upphäng över skarven. Därigenom 
säkerställer du att kopplingen inte 
belastas mekaniskt samtidigt som den 
får ytterligare en fästpunkt. Som alter-
nativ kan du även säkra skarven med 
den mekaniska bryggan. 
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Elinstallation

Driftsätt Kopplingskretsar Styrningstyp

48V 1 Styrbar on/off
On-board Dim
Casambi
Zigbee
DALI (via DALI Casambi Gateway)

Olika elektriska förbindningsdelar 
gör det möjligt att skapa många 
geometriska former. Minirail 
48V-systemet smälter diskret in  
i rummets arkitektur. Det kan utan 
problem även användas i möbler 
som exempelvis glasmontrar.
Alla förbindningsdelar utom den 
flexibla kopplingen medger mat-
ning av 48V-försörjningsspänning 
ovanifrån. 
Förbindningsdelarna är färdig-
kopplade och klara för direkt 
montering i taket. För pendel-
montering finns passande  
monteringskomponenter och 
matningsmöjligheter.
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75W 120W 250W

Elinstallation

Elanslutning av Minirail 48V strömskena  
I det här avsnittet hittar du information om hur ERCO 48V 
nätaggregat installeras och används. 

Välj passande  
nätaggregat

Nätaggregaten finns med olika effekt 
för varierande krav. Gör så här för att 
hitta ett lämpligt nätaggregat:
-  Bestäm hur många armaturer som 

behövs.
-  Addera deras anslutningseffekter. 

(Obs! Inte moduleffekterna!)
-  Lägg till effekten hos minst en extra 

armatur för framtida förändringar.
-  Välj ett nätaggregat med nästa högre 

effekt.
-  Använd endast nätaggregat från 

ERCO.

Installation Anvisningar för installation:
Den maximala längden på anslutnings-
ledningen mellan nätaggregat och 
strömskena beror på 
- nätaggregatet
- anslutningsledningens area
- strömskenans längd

I tabellen nedan anges konkreta värden 
för ditt användningsområde. Ledarare-
orna får inte underskridas, annars kan 
det uppstå ett så stort spänningsfall att 
de anslutna armaturerna inte fungerar 
korrekt.   

Effekt Parallell- 
koppling

Kortslutnings-
säker

Överkoppling Infälld  
montering

Utanpåliggande 
montering

Montering  
över skenan

 70W l l

120W l l

250W l l l l l l

Egenskaper hos tillgängliga nätaggregat

ERCO nätaggregat Minirail 48V  
Strömskenans längd

Maximal längd på elkabeln beroende på ledararea
2,5mm² 1,5mm² 1,0mm²

 75W 
10m 70m 40m 25m
20m (max.) 60m 35m 25m

120W
10m 35m 20m 10m
20m (max.) 25m 15m 7,5m

250W 20m (max.) 12m 5m -

2x250W 20m (max.) 10m - -

Elkabelns maximala längd till strömskenan beror på 
kombinationen av nätaggregat, strömskenans längd  
och ledararean. Den här tabellen ger stöd för din plane-
ring, men en behörig fackman måste alltid kontrollera 
projektet.

Maximal längd på  
elkabel och strömskena

220V–240V 
50/60Hz
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Elinstallation

Elanslutning av Minirail 48V strömskena  

ERCO nätaggregat på 250W kan installe-
ras på i stort sett vilken plats som helst. 
Följande huvudkriterier måste dock vara 
uppfyllda:
-  Platsen ska vara torr och nätaggrega-

tet får inte utsättas för direkt värme- 
strålning, t.ex. från en värmekälla eller 
solen.

-  Observera de ledarareor och maximala 
avstånd mellan nätaggregatet och 
Minirail 48V strömskena som anges i 
installationsavsnittet.

-  Effekttal under 250W är endast lämp- 
liga för infällning i tak eller höljen.

Installationsplats  
för nätaggregat

Planering och installation av Minirail 
48V underlättas av att systemet är 
skyddat mot polvändning och kort-
slutning. Trots att det är ett likströms-
system finns det ingen höger- eller 
vänstervariant av förbindningsdelar 
och matningar. ERCO 48V-armaturer 
ställs automatiskt in på den polaritet 
som matas. 

Undantag
-  Observera polariteten när upp till två 

nätaggregat på 250W parallellkopplas!
-  Installera Minirail polaritetsväxlare 

om motstående T-stycken används. 
Se nedanstående punkt ”Skyddad mot 
kortslutning och överlast”.

Polvändningssäker

Utökning av nätaggregat (endast 
250W nätaggregat från ERCO)
Om det inte räcker med en effekt på 
250W kan du parallellkoppla ytterligare 
högst ett ERCO nätaggregat på 250W. 
ERCO nätaggregat med lägre effekttal  
är inte lämpliga för parallellkoppling!
Nätaggregat får aldrig seriekopplas, 
eftersom det innebär att spänningen 
adderas. Följ alltid monteringsanvis-
ningen för nätaggregatet!

Planeringssäkerhet
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Integration av Minirail 
48V-system i DALI  
ljusstyrningar

Information om funktion och 
användning av DALI-Casambi-
gateways
-  DALI-Casambi-gatewayen omvandlar 

trådbundna DALI-signaler till Casambi 
Bluetooth-radiosignaler. Det betyder 
att armaturer eller sensorer/ström-
brytare med Casambi kan integreras 
i DALI-nätverk. De visas som DALI-
enheter med adress i DALI-styrningen. 
Själva gatewayen behöver ingen egen 
DALI-adress.

-  Ett broadcast-kommando kan skickas 
till alla armaturer. I det här fallet 
behöver gatewayen en adress och kan 
då nå upp till 249 armaturer. 

-  Gatewayen har stöd för device type 
6 (ljusreglering) och 8 (färgstyrning) 
samt Casambi sensorer och ström-
brytare/tryckknappar.

-  Det maximala antalet individuellt 
styrbara armaturer/enheter beror på 
DALI-systemet, dvs. 64 armaturer/
enheter. Med DALI broadcast kan du  
styra upp till 249 armaturer på samma  
gång.

Integration i DALI-system
DALI-Casambi-gatewayen gör det 
möjligt att integrera armaturer med 
Casambi Bluetooth i ett DALI-system.

Förutsättningar
-  För installation och drift av gatewayen  

behöver du Casambi-appen och en  
DALI-styrning med integrerad ström- 
försörjning för DALI-bussen. Du behö- 
ver även ett lämpligt hus och en 
eventuell dragavlastning som anpas-
sas till installationsplatsen. 

-  Du kan använda alla armaturer och 
enheter med Casambi Bluetooth. Och 
det behöver inte vara DALI-enheter 
eller DALI-armaturer! I Casambi- 
appen kan du ange om en armatur 
ska reagera på DALI-kommandon och 
även skapa en kommandohierarki.

Följ monteringsanvisningarna för arma-
turerna och DALI-Casambi-gatewayen. 

T-stycken
Om T-styckena placeras mitt emot var-
andra finns risk för kortslutning. Du kan 
förebygga detta genom att använda en 
polaritetsväxlare enligt exemplet här 
bredvid.

Kortslutningar eller överlast leder inte 
till allvarliga följder och det räcker med 
att starta om systemet när orsaken har 
åtgärdats.

Skyddad mot  
kortslutning och  
överlast

Elinstallation

Elanslutning av Minirail 48V strömskena  

Polaritetsväxlare
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Minirail adapter 48V 
Adaptern tillhandahåller den elektriska 
och mekaniska förbindelsen till arma-
turen. Den är försedd med en från-
kopplare som gör att armaturen kan 
tas bort eller sättas tillbaka utan risk 
även om nätaggregatet är inkopplat.
Du kan placera adaptern i valfri 
riktning i strömskenan. Adaptern är 
lämplig för montering i ERCO Minirail 
48V punktuttag.

Minirail 48V adapter

Adaptrar på ERCO armaturer för ERCO ström- 
skenor och flänsskenor

Alla adaptrar från ERCO monteras i strömskenan utan verktyg. 

Elinstallation

Minirail OEM-adapter 48V 
Adaptern gör det möjligt att använda 
en armatur från en annan tillverkare  
i ERCO Minirail 48V system. En förut- 
sättning är att armaturen, liksom 
Minirail 48V-systemet, är polvänd-
ningssäker. Eftersom OEM-adaptern 
saknar frånkopplare måste armaturen 
ha hot plug-förmåga. Gränssnittet 
består av en M10 gänghylsa som är 
5mm lång. Ledarna i gänghylsan är 
inte dragavlastade och därför får  
denna adapter inte användas för  
pendelarmaturer.
Du kan placera adaptern i valfri 
riktning i strömskenan. Adaptern är 
lämplig för montering i ERCO Minirail 
48V punktuttag.
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1.0 m
10kg5kg

5kg

5kg

5kg
1 m

1.0m

Σ 4.00kg Σ 4.00kg

 Σ 4kg

Vid planering av ett strömsken-
system spelar bestämningen av 
den statiska belastningen en vik-
tig 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  
förändringar som kan komma i 
fråga.

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
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. 

Beräkningsexempel
Här kan du se hur belastningstabellerna 
kan användas.

Bestämning av maximalt antal  
armaturer vid en given skenlängd

ERCO Minirail 48V 
L  (mm) 500 1000 1500 2000

Fe (kg) 0,25 0,50 0,75 1,00

fe (mm) 0,02 0,29 1,48 4,69

FD  = 5kg / FD2=10kg

F1 (kg) 9,63 4,00 1,50 0,50
F2 (kg) 9,63 4,00 1,50 0,50

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  

profilens 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

Statisk belastning

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

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


