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Een handreiking voor alle ontwerpers en technici die de 
uitgebreide mogelijkheden van het modulaire ERCO Invia 
48V-lichtlijnsysteem willen ontdekken.
Dit document toont de product overkoepelende plan-
ningsuitgangspunten en geeft aanwijzingen voor de 
installatie van het Invia 48V-systeem. Het heeft niet de 
pretentie om productgegevensbladen, montagehandlei-
ding en andere projectdocumentatie te vervangen. Neem 
ook de Invia configurator op www.erco.com/invia-confi-
gurator in acht 

Modulair lichtlijnsysteem voor iedere toepassing
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Profielen
Opbouwmontage
Pendelmontage
Afsluitende inbouwmontage
Afdekkende inbouwmontage

Inleiding
Systeemoverzicht
Planningsstappen

Statische belasting

Elektrische installatie
Toebehoren
Schakelbaar
DALI
Casambi 
Integratie Minirail 48V

Invia armaturen
Downlights
Wallwasher
Uplight
Minirail 48V en spots

Bijlage: het ERCO Invia systeem
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De lijn volgt de architectuur.
Het licht de toepassing.

Invia armaturen
Het Invia 48V-systeem 
omvat ook downlights 
met verschillende licht-
verdelingen, wallwashers 
en uplights die eenvoudig 
in Invia profielen kunnen 
worden gestoken. 
Hoekarmaturen maken 
uniforme lichtlijnen 
mogelijk en wallwashing 
is diagonaal.
       

Invia uplights
Uplights benadrukken 
het plafond en verminde-
ren contrasten in de
ruimte
       

Invia profiel
Opbouwprofielen alsmede 
2 inbouwprofielen voor 
afsluitende en afdekkende 
montage maken het 
mogelijk om het Invia 
systeem aan de architec-
tuur aan te passen.
Met hoekprofielen kun-
nen de Invia hoekarmatu-
ren worden gemonteerd. 
Opbouwprofielen kunt 
u ook opgehangen 
monteren.

Montageset voor 
Minirail 48V
Met behulp van het toe-
behoren integreert u de 
Minirail 48V-spot in uw 
Invia lichtlijnsysteem. Net 
als de Invia 48V-armatu-
ren wordt de montageset 
simpelweg in het Invia 
profiel gestoken.

Netvoedingen, DALI-ver-
bindingsstukken en -gate-
ways
Met het toebehoren maakt 
u de veilig voeding aan het 
systeem mogelijk alsmede de 
draadloze regeling. Montage 
op of in het plafond.

Invia opbouwprofiel Afsluitend Invia 
inbouwprofiel

Afdekkend Invia 
inbouwprofiel
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Voordelen voor investeringen, planning en montage

Extreem stabiel en duurzaam
ERCO Invia 48V-profielen worden in 
de ERCO Lichtfabriek van hoogwaardig 
aluminium geproduceerd. Net zo stabiel 
zijn de adapters van de armaturen: 
ontwikkeld voor continugebruik raken 
de adapters bij herhaaldelijk plaatsen en 
uitnemen evenmin niet beschadigd.

Op locatie gewoon op maat zagen en 
monteren
Indien nodig, kunt u Invia profielen van 
ERCO en de afdekkingen op de bouwlo-
catie zonder probleem met een afkort-
zaag tot op de millimeter nauwkeurig 
op maat zagen. 

Duurzaamheid
Door zorgvuldig geselecteerde LED's 
alsmede een zeer nauwkeurige lichtpro-
jectie daalt het stroomverbruik van de 
Invia armaturen en neemt de verlich-
tingssterkte op het doeloppervlak toe.

Voor alle plafondtypes het juiste 
lichtlijnsysteem
Het maakt niet uit of het nu om 
opbouw, afsluitende inbouw of pendel-
montage gaat. Invia profielen stellen 
oplossingen voor de gebruikelijke pla-
fondtypes van het betonnen plafond, 
het droogbouwplafond tot en met het 
akoestisch plafond ter beschikking.

Verschillende soorten verlichtingen 
uit één systeem
Basisverlichting, werkplekverlichting, 
straatverlichting, wallwashing of accen-
tuerende verlichting - Invia 48V biedt 
armaturen voor de meest uiteenlopende 
soorten verlichtingen.

Eenvoudige montage 
Invia armaturen, adapters en elektrische 
verbindingsstukken worden zonder 
gereedschap, eenvoudig in het profiel 
gestoken. 

Flexibele positionering van de 
netvoedingen
Invia 48V is een DC-systeem met een 
externe voeding. De netvoedingen van 
ERCO kunt u flexibel op of ook in het 
plafond monteren. 

Bespaar tijd en moeite 
door de eenvoudige 
montage

Krijg meer planningsze-
kerheid

Profiteer van een 
langdurige investering

Smart connectivity
Invia profielen bevatten draden voor 
de DC-voeding en voor stuursignalen. 
Een DALI verbindingsstuk voorziet de 
stuurkabels van een SELV DALI-signaal. 
Via een extra gateway is ook de regeling 
via Casambi Bluetooth mogelijk.

Nog meer mogelijkheden met 
Minirail 48V-spots
Met de montageset kunt u Minirail 
48V-spanningsrails en daardoor ook 
de Minirail 48V-armaturen eenvoudig 
integreren.
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Parts list for linear pendant mounting

Number Quantity  Description
1 2 Invia surface-mounted profile 
3 2 End plate
4 2 Electrical connector
5 1 Power supply unit
6 1 DALI connector
7 1 Connection cable
8 1 Pendant tube suspension
9 1 Mounting device
10 2 Wire rope suspension with mounting device

DALI

DALI

Hulpmiddel voor planning van ERCO Invia 48V

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 12/2022 Actuele informatie vindt u altijd onder 
www.erco.com

In zeven stappen naar uw Invia project

Deze vuistregels helpen u bij de grove 
planning van Invia lichtlijnen:
Basisverlichting: voor parallel verlo-
pende Invia profielen kunt u een afstand 
van ca. het o,4 maal de hoogte van het 
vertrek gebruiken.
Werkplekverlichting: in kantoren ver-
loopt het profiel vaak parallel ten opzich-
te van de uitlijning van de bureaus.
Wallwashing: voor een gelijkmatige 
wallwashing verloopt Invia parallel ten 
opzichte van de wand. Als wandafstand 
kunt u ca. 1/3 van de hoogte van de 
wand aftekenen. 

Accentuerende verlichting: voor 
accentuerende verlichting met spots 
houdt u de zogenoemde museumhoek 
aan. De invalshoek van het licht dient ca. 
30° te bedragen.

Stap 1: 
De juiste indeling

Teken de lay-out van uw Invia systeem 
op de juiste plaats in het plafond van de 
ruimte. Let er daarbij op dat u profie-
len, indien nodig, kunt inkorten, maar 
dat de Invia armaturen vaste lengtes 
hebben van 300mm en 1800mm 
(lineaire armaturen) resp. van 300 x 
300mm (hoekarmaturen). 

Stap 2: 
Lay-out plannen 

Bij Invia wordt een onderscheid 
gemaakt tussen mechanische verbin-
dingsstukken en zuiver elektrische 
verbindingsstukken. Bij elk profiel is 
een mechanische verbindingsstuk inbe-
grepen. Elektrische verbindingsstukken 
moet u apart bestellen.  
Het aantal elektrische verbindingsstuk-
ken is afgestemd op het aantal stoot-
kanten. Voor meer ingewikkelde instal-

laties of gesloten vormen zoals een 
vierkant of rechthoek kunt u op p. 44 
e.v. raadplegen. De mogelijke lengte van 
het systeem is afhankelijk van de gese-
lecteerde netvoedingen en de geplande 
uitvoering met armaturen.

Stap 6: 
Voedingen en verbin-
dingsstukken plannen

Met de regelmethode (schakelbaar, DALI 
of Casambi Bluetooth) definieert u het 
benodigde aantal aders van de elektri-
sche aansluitkabels alsmede het andere 
noodzakelijke elektrische toebehoren.

Stap 5:
Regeling bepalen

Neem de geselecteerde delen op in een 
stuklijst. Het toebehoren dat bij uw 
Invia profiel past, vindt u op het pro-
ductgegevensblad van het profiel. De 
stuklijst en de uitgewerkte Invia lay-out 
vormen een belangrijke grondslag voor 
de latere installatie en de mogelijke uit-
breidingen van uw Invia installatie.
Definieer in dit verband ook de bevesti-
gingsmaterialen op locatie, die moeten 

voldoen aan de vereisten volgens het 
bouwbesluit.
Gebruik de Invia configurator voor een 
eenvoudige planning. 
www.erco.com/invia-configurator.

Stap 7:
Producten en toebeho-
ren specificeren

Bepaal of uw Invia systeem dient te 
worden opgebouwd, te hangen of in 
het plafond te worden ingebouwd. 
Een andere optie is montage in een 
systeemplafond. Voor opbouwmontage 
en pendelmontage heeft u het opbouw-
profiel nodig. Voor de inbouwmontage 
is dat het afsluitende of afdekkende 
inbouwprofiel. Bovendien is het afdek-
kende inbouwprofiel geschikt voor 

montage in systeemplafonds. Op de 
productgegevensbladen van het profiel 
treft u telkens het passende monta- 
getoebehoren aan.

Stap 4:
Montagemethode 
definiëren

Bepaal de maat en het aantal van de 
netvoedingen die u nodig hebt. Leg de 
positionering van de netvoedingen vast. 
Een netvoeding kan op of ook in het 
plafond worden gemonteerd. 

Stap 3: 
Netvoedingen plannen
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Opbouwmontage
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Overzicht van beschikbare componenten voor opbouwmontage

De Invia lichtlijn is ontwikkeld 
voor verschillende montageme-
thoden.
Hierna treft u een overzicht 
aan van de componenten voor 
opbouwmontage die beschik-
baar zijn.
Informatie over geschikte arma-
turen vindt u vanaf p. 36

1 Eindplaat 7 DALI verbindingsstukken 13 Elektrische adapter en montageset 
voor Minirail 48V

2 Invia profiel 8 Casambi-DALI Gateway 14 Minirail 48V-spanningsrail, voeding 
en 48V-spots

3 Mechanische verbindingsstukken* 9 4-aderige aansluitkabel 15 Afdekking

4 Invia hoekprofiel 10 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher

5 Elektrische verbindingsstukken 11 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher hoek

6 Netvoeding 12 Invia 48V-armatuur downlight,  
hoek

*Leveringsomvang profiel

Overzicht opbouwmontage
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Opbouw proefinstallaties

Stuklijst lineaire opbouwmontage 

Nummer Aantal  Benaming
1 2 Invia profiel opbouw
3 2 Eindplaat
4 2 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel

Stuklijst L-vormige opbouwmontage

Nummer Aantal  Benaming
1 3 Invia profiel opbouw
2 1  Invia hoekprofiel opbouw
3 2 Eindplaat
4 4 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel

Stuklijst rechthoekige opbouwmontage*

Nummer  Aantal  Benaming
1 6 Invia profiel opbouw
2 4  Invia hoekprofiel opbouw
4 9 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel

Proefinstallaties
Ter illustratie hebben wij drie 
gebruikelijke installaties voor u 
samengesteld. Het aantal bevesti-
gingspunten is afhankelijk van de 
concrete grootte en belasting van 
het systeem. Indien de lichtlijn 
alleen met Invia armaturen wordt 
uitgevoerd, is één bevestiging aan 
de uiteinden van een profiel vol-
doende. 
De volgende gegevens tonen de 
minimale configuraties voor via 
DALI regelbare installaties.
De tekeningen zijn zuiver illustra-
tieve weergaven.

Hier geen elektrische verbindings-
stukken, waardoor geen gesloten ring 
van de DALI stuurkabels ontstaat!
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Kenmerkend verloop bij een Invia opbouwinstallatie

Stap 1: 
Maak bevestigingsboringen in 
het profiel

Stap 2: 
Bevestig het profiel

Stap 3: 
Monteer andere profielen 

Stap 4:
Breng de elektrische aanslui-
ting tot stand

Stap 5:
Plaats de elektrische verbin-
dingsstukken en monteer de 
eindplaten

-  Kort het profiel in (optioneel)
-  Maak bevestigingsboringen in het 

profiel bij bevestiging op een onder-
constructie of op het plafond

-  Het midden van het profiel is gemar-
keerd met een groef

-  Voer de toevoerleiding door
-  Optioneel: maak bevestigingsboringen 

in het plafond
-  Bevestig het profiel aan het plafond 

of op de onderconstructie. Zet de 
bevestigingsschroeven nog niet 
definitief vast.

-  Bevestig de mechanische verbin-
dingsstukken (leveringsomvang) aan 
het gemonteerde profiel en steek het 
volgende profiel erop

- Haal de bevestigingsschroeven aan

-  Sluit de elektrische verbindingsstukken 
(toebehoren) aan en steek deze in het 
profiel.

-  Aan stootkanten die elektrisch dienen 
te worden doorverbonden, moet u 
telkens één elektrische verbindings-
stuk insteken.

- Monteer de eindplaten

-  En klaar! Nu kunt u de armaturen of 
de montageset voor de Minirail 48V 
plaatsen (zie pagina 36 e.v.)

-  Sluit na de montage van de armaturen 
eventueel nog open gedeeltes met de 
afdekking.
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Opbouwmontage

U kunt het Invia opbouwprofiel in de binnenruimte op elk plafond met voldoende draagvermogen monte-
ren. De montage in plafondkoven of in een overeenkomstige plafondopening is in principe ook mogelijk. 
Met toebehoren kunt u het opbouwprofiel ook voor pendelmontage gebruiken.

Overzicht opbouwprofiel

Informatie over de opstelling van 
Invia profielen vindt u in hoofd-
stuk "Invia armaturen" van-
af p. 36. En informatie over de 
elektrische aansluiting in hoofd-
stuk "Elektrische installatie" van-
af p. 44.

Afmetingen

Ruimte voor 
kabeldoorvoer 
(d max. 16mm)

SD-draad

48V DC-draad

Houder mechanische 
verbindingsstukken

Houder afdekking

Houder downlight, 
wallwasher, Minirail 
montageset

Gedeelte voor 
schroefbevestiging

Houder voor mechani-
sche verbindingsstukken 
en bevestigingsschroeven
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Productvarianten

Opbouwmontage
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Montagepositie

Downlight
Voor de optimale verlichting van 
werkplekken op kantoor is een positio-
nering van de Invia 48V-profielen in het 
midden van de langsas van de bureaus 
raadzaam.

Downlight
Voor een gelijkmatige, algemene ver-
lichting kan als geraamde armatuuraf-
stand (d) tussen twee Invia lichtlijnen 
tot en met de 1,5-voudige hoogte (h) 
van de armatuur boven het nuttige 
oppervlak worden gebruikt.

Als wandafstand is de helft van de 
armatuurafstand geschikt.

Lichtlijn
Positioneer de armaturen met een 
diffuse lichtverdeling in het midden 
boven verkeerswegen of andere lineaire 
structuren die u wilt markeren.

U kunt de Invia armaturen als gebruikelijke lichtlijn zonder afstand 
monteren. 

Opbouwmontage

Positionering
De afstand van Invia wallwashers ten 
opzichte van de wand dient ca. 0,4 maal 
de hoogte van het vertrek te bedragen. 
Plan de armaturen zonder afstand als 
doorlopende band. 
Er wordt geadviseerd om de armaturen 
met een geschikte lichtplanningssoft-
ware te plannen.
Houd er bij de planning rekening mee 
dat de armaturen niet kunnen worden 
ingekort. Deze zijn alleen verkrijgbaar 
in de lengtes 300 en 1800mm (lineair) 
alsmede 300x300mm (hoek).

Hoek-wallwasher
Hoek-wallwashers zijn uitsluitend voor 
hoeken in de binnenruimte ontwikkeld.
Voor een goede gelijkmatigheid is het 
zeer belangrijk dat de afstanden ten 
opzichte van de wand altijd dezelfde 
zijn en dat de wandafstand in het 
opgegeven bereik ligt. Bij een hoogte 
van het vertrek van 3,00m wordt een 
wandafstand van ca. 1,20m geadvi-
seerd.
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Opbouwmontage

Opbouwmontage
Per profiel van 1800mm zijn ten minste 
2 bevestigingspunten noodzakelijk. 
Als de montageset voor de Minirail 48V 
dient te worden ingebouwd, zijn afhan-
kelijk van de geplande uitvoering met 
armaturen verdere bevestigingspunten 
nodig. Bevestig de hoekprofielen alleen 
direct, wanneer deze aan het einde 
van het systeem worden gemonteerd. 
Anders is het mechanische verbindings-
stuk voldoende.

Kabeldoorvoer in het profiel
Met Invia opbouwprofielen kan de aan-
sluitkabel in het bovenste deel van het 
profiel worden gelegd.
Indien de aansluitkabel niet aan het 
einde van het profiel uit het plafond 
komt, kunt u deze door het bovenste 
deel van het profiel naar het gewenste 
voedingspunt leiden.

Bevestiging
Maak de bevestigingsboringen in het 
middendeel ter plaatse. 
De diameter van de schroefkop mag 
max. 8mm bedragen, zodat de beves-
tigingsschroef volledig in het profiel 
verdwijnt.

Montageplanning voor 
direct bevestiging 

Tips voor planning en montage
Neem altijd ook de bij het product meegeleverde montagehandleidingen in acht!

Aansluitkabels in het profiel steken
De lineaire profielen voor plafondop-
bouw beschikken aan één uiteinde over 
een grote opening van ca. 30x41mm. 
Indien de positie van de opening niet 
past, kunt u op een gewenste plaats 
van het profiel een extra boring voor de 
kabeldoorvoer maken.
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Opbouwmontage

Algemene plannings- en 
installatieaanwijzingen 

Tips voor planning en montage

Invia profielen inkorten
U kunt Invia 48V-profielen geconfecti-
oneerd als speciale uitvoering bestellen. 
In veel gevallen is het echter verstan-
diger om standaardlengtes direct op te 
bouwplaats in te korten, bijv. met een 
cirkelzaag. Voer de zaagsnede rechthoe-
kig en schoon uit, zodat er geen lelijke 
tussenruimten aan de stootkanten 
voorkomen. 

Eindplaten gebruiken
Voorzie de open einden van Invia 
profielen om veiligheidsredenen en 
ook om visuele redenen altijd van de 
eindplaten.
Daardoor voorkomen deze ook dat 
plamuur of verf aan de zijkant het 
profiel kan binnendringen.

Invia profiel verbinden
Voor een veilige verbinding van twee 
profielen is het 3-delige mechanische 
verbindingsstuk (leveringsomvang 
profiel) beschikbaar. Het middenstuk 
zorgt met 4 schroeven voor een stevige 
en belastbare verbinding van de 
profielen. De beide zijstukken zorgen 
ervoor dat de flank van het profiel 
altijd op één lijn staan.

Afdekkingen monteren
Indien u delen van het profiel niet met 
armaturen uitvoert, kunt u deze gedeel-
tes met de afdekking afsluiten. U kunt 
deze met een voor kunststof geschikte 
zaag ter plaatse naar behoren inkorten.

Let erop dat er armaturen alleen met 
een lengte van 300 en 1800mm zijn. 
Indien u een gangbare lichtlijn tot en 
met het einde van het profiel wenst, 
houdt u bij het inkorten het profiel van 
het raster van de 300-serie aan. 
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Pendelmontage
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Het Invia systeem is ontwikkeld 
voor alle montagemethoden. 
Hierna treft u een overzicht 
aan van de componenten voor 
pendelmontage die beschikbaar 
zijn. 
Hier wordt het opbouwprofiel 
als profiel toegepast. De pende-
lophangingen en montagestuk-
ken zijn identiek aan het overeen-
komstige toebehoren van de ERCO 
spanningsrails. 
De verkrijgbare armaturen vindt u 
vanaf p. 36.

Overzicht pendelmontage

Overzicht van beschikbare componenten voor pendelmontage

1 Eindplaat 7 DALI verbindingsstukken 13 Elektrische adapter en montageset 
voor Minirail 48V 19 Staaldraadophanging kap

2 Invia profiel 8 Casambi-DALI Gateway 14 Minirail 48V-spanningsrail, voeding 
en 48V-spots 20 Invia 48V uplight

3 Mechanische verbindingsstukken* 9 4-aderige aansluitkabel 15 Afdekking 21 Staaldraadophanging

4 Invia hoekprofiel 10 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher 16 Staaldraadophanging

5 Elektrische verbindingsstukken 11 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher hoek 17 Pendelbuisophanging

6 Netvoeding 12 Invia 48V-armatuur downlight,  
hoek 18 Montagestuk

*Leveringsomvang profiel

1
2
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3 4 5
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8
9

11
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Pendelmontage

Stuklijst lineaire pendelmontage 

Nummer Aantal  Benaming
1 2 Invia profiel opbouw 
3 2 Eindplaat
4 2 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk
7 1 Aansluitkabel
8 1 Pendelbuisophanging
9 1 Montagestuk
10 2 Staaldraadophanging met montagestuk

Stuklijst L-vormige pendelmontage

Nummer Aantal  Benaming

1 3 Invia profiel opbouw 
2 1 Invia hoekprofiel opbouw 
3 2 Eindplaat
4 4 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk
7 1 Aansluitkabel
8 1 Pendelbuisophanging
9 1 Montagestuk
10 4 Staaldraadophanging met montagestuk

Stuklijst rechthoekige pendelmontage*

Nummer  Aantal  Benaming

1 6 Invia profiel opbouw 
2 4 Invia hoekprofiel opbouw 
4 9 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk
7 1 Aansluitkabel
8 1 Pendelbuisophanging
9 1 Montagestuk
10 9 Staaldraadophanging met montagestuk

Proefinstallaties
Ter illustratie hebben wij drie 
gangbare proefinstallaties voor 
u samengesteld. 
Het aantal bevestigingspunten 
is afhankelijk van de concrete 
grootte en belasting van het 
systeem. 
De volgende gegevens tonen de 
minimale configuraties voor via 
DALI regelbare installaties.
De tekeningen zijn zuiver illustra-
tieve weergaven.

Hier geen elektrisch verbindingsstuk, zodat er geen 
gesloten ring van de DALI stuurkabels ontstaat!
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Kenmerkend verloop bij een Invia pendelinstallatie

Stap 1: 
Bereid het profiel voor

Stap 2: 
Bevestig het profiel
Monteer de uplight

Stap 3: 
Breng de elektrische aanslui-
ting tot stand 

Stap 4:
Monteer andere profielen

Stap 5:
Plaats de elektrische verbin-
dingsstukken en monteer de 
eindplaten

-  Kort het profiel in (optioneel)
-  Boor een gat voor het inbrengen van 

de aansluitkabel
-  Schuif 2 montagestukken voor het 

opnemen van de staaldraadophang- 
ingen of pendelbuizen in het profiel

-  Bevestig de staaldraad- of pendelbuis-
ophanging aan het plafond.

-  Steek de optionele uplight in de 
bovenzijde van het profiel

-    Bevestig het profiel aan de ophang- 
ingen. 

-  Installeer de netvoeding en evt. het 
DALI verbindingsstuk

-  Leid de toevoerleiding door het profiel 
en sluit deze in het elektrische verbin-
dingsstuk aan

-  Steek het elektrische verbindingsstuk 
in het profiel

-  Monteer de mechanische verbindings-
stukken

-  Steek een ander profiel of hoekprofiel 
erop. 

-  Monteer andere profielen, zoals eerder 
werd beschreven

-  Aan stootkanten die elektrisch dienen 
te worden doorverbonden, moet u 
telkens één elektrische verbindings-
stuk insteken.

- Monteer de eindplaten

-  En klaar! Nu kunt u de armaturen of 
de montageset voor de Minirail 48V 
plaatsen (zie pagina 36 e.v.)

-  Sluit na de montage van de armaturen 
eventueel nog open gedeeltes met de 
afdekking.
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Pendelmontage

Montagepositie

Uplight
Met de indirect stralende uplight kun-
nen plafonds worden verlicht om de 
afmeting van hoge ruimten te bena-
drukken of om de contrasten in de ruim-
te te verminderen. De ideale afstand (d) 
van het lichtlijnsysteem ten opzichte 
van het plafond ligt bij 0,5 meter.

Downlight
Voor de optimale verlichting van 
werkplekken op kantoor is een positio-
nering van de Invia 48V-profielen in het 
midden van de langsas van de bureaus 
raadzaam.

Lichtlijn
Positioneer de armaturen met een dif-
fuse lichtverdeling in het midden boven 
verkeerswegen of andere lineaire struc-
turen die u wilt markeren.

U kunt de Invia armaturen als lichtlijn vrijwel naadloos monteren. 

Een Invia uplight bestaat uit drie vast 
met elkaar verbonden enkelvoudige 
armaturen. De armaturen kunnen ter 
plaatse niet worden gescheiden. De 
totale uplight is geoptimaliseerd voor 
een profiel van 1800mm. 

Positionering
De afstand van Invia wallwashers ten 
opzichte van de wand dient ca. 0,4 maal 
de hoogte van het vertrek te bedragen. 
Plan de armaturen zonder afstand als 
doorlopende band. 
Er wordt geadviseerd om de armaturen 
met een geschikte lichtplanningssoft-
ware te plannen.
Houd er bij de planning rekening mee 
dat de armaturen niet kunnen worden 
ingekort. Deze zijn alleen verkrijgbaar 
in de lengtes 300 en 1800mm (lineair) 
alsmede 300x300mm (hoek).

Hoek-wallwasher
Hoek-wallwashers zijn uitsluitend voor 
hoeken in de binnenruimte ontwikkeld.
Voor een goede gelijkmatigheid is het 
zeer belangrijk dat de afstanden ten 
opzichte van de wand altijd dezelfde 
zijn en dat de wandafstand in het 
opgegeven bereik ligt. Bij een hoogte 
van het vertrek van 3,00m wordt een 
wandafstand van ca. 1,20m geadvi-
seerd.
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ERCO montagestukken

ERCO ophangingen (kap, 
pendelbuis, staaldraad)

SD-draad

48V DC-draad

Pendelmontage

Overzicht opbouwprofiel 
in pendelmontage

Informatie over de opstelling van 
Invia profielen vindt u in hoofd-
stuk "Invia armaturen" vanaf 
p. 36. En informatie over de elek-
trische aansluiting in hoofd-
stuk "Elektrische installatie" 
vanaf p. 44.

Afmetingen

Houder mechanische 
verbindingsstukken

Houder mechanische 
verbindingsstukken

Houder afdekking

Houder downlight, 
wallwasher, Minirail 
montageset

Tips voor planning en montage
Neem altijd ook de bij het product meegeleverde montagehandleidingen in acht!
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Kabeldoorvoer in het profiel
Met Invia opbouwprofielen kunt u 
aansluitkabels in het bovenste deel van 
het profiel leggen.
Indien de aansluitkabel niet aan het 
einde van het profiel uit het plafond 
komt, kunt u deze door het bovenste 
deel van het profiel naar het gewenste 
voedingspunt leiden.

Aansluitkabels in het profiel steken
Gebruik de pendelbuisophanging of de 
staaldraadophanging met invoering in 
combinatie met het montagestuk. 

Algemene plannings- en 
installatieaanwijzingen 

Pendelmontage

Invia profielen inkorten
U kunt Invia 48V-profielen geconfec-
tioneerd bestellen. In veel gevallen is 
het echter verstandiger om standaard-
lengtes direct op te bouwplaats in te 
korten, bijv. met een cirkelzaag. Voer de 
zaagsnede rechthoekig en schoon uit, 
zodat er geen lelijke tussenruimten aan 
de stootkanten voorkomen. 

Eindplaten gebruiken
Voorzie de open einden van Invia pro-
fielen om veiligheidsredenen en ook om 
visuele redenen altijd van de eindplaten.

Invia 48V-profielen verbinden
Voor een veilige verbinding van twee 
profielen is het 3-delige mechanische 
verbindingsstuk (leveringsomvang pro-
fiel) beschikbaar. Het middenstuk zorgt 
met 4 schroeven voor een stevige en 
belastbare verbinding van de profielen. 
De beide zijstukken zorgen ervoor dat 
de flank van het profiel altijd op één 
lijn staan.

Afdekkingen monteren
Indien u delen van de profielen niet met 
armaturen uitvoert, kunt u deze gedeel-
tes met de afdekking afsluiten. U kunt 
deze met een voor kunststof geschikte 
zaag ter plaatse naar behoren inkorten.

Let erop dat er armaturen alleen met 
een lengte van 300 en 1800mm zijn. 
Indien u een gangbare lichtlijn tot en 
met het einde van het profiel wenst, 
houdt u bij het inkorten het profiel van 
het raster van de 300-serie aan. 



22 / 58

E Hulpmiddel voor planning van ERCO Invia 48V

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 12/2022 Actuele informatie vindt u altijd onder 
www.erco.com

Ophangingen pendelmontage

Verborgen kabelgeleiding
Pendelbuisophangingen staan de 
onopvallende voeding van uw systeem 
toe. In de buis kan de 4-aderige Invia 
48V-aansluitkabel (toebehoren) worden 
geplaatst.

Pendelbuisophangingen
Verborgen kabelgeleiding en grote 
stabiliteit

Pendelbuisophangingen
Montagetips

Stabiele bevestiging
Bij een opgehangen systeem dient 
naast met de statische ook rekening te 
worden gehouden met een dynamische 
belasting. Tocht kan het systeem bewe-
gen. Een asymmetrische belasting, bijv. 
door naar een zijkant uitgelijnde spots, 
kan vooral bij lineaire systemen ertoe 
leiden dat het profiel iets kantelt. Met 
een pendelbuisophanging maakt u het 
systeem stijf en voorkomt u de boven-
genoemde effecten. 

Pendelbuis inkorten
-  Bepaal de noodzakelijke lengte, 

bijvoorbeeld met een lasermeetsys-
teem.

-  Kort de buis tot de benodigde lengte 
in.

-  Op aanvraag zijn ook langere pendel-
buizen dan 1,50m leverbaar. 

Pendelbuis positioneren
-  Het is niet mogelijk de ophanging 

direct boven de grote opening van het 
opbouwprofiel te monteren.

-  Als u wilt invoeren via het monta-
gestuk, maakt u eerst een gat op de 
gewenste plaats in het profiel en 
monteert u het montagedeel over 
het gat.

-  Bevestig de basisplaat van de kap 
eerst aan het plafond en het monta-
gestuk aan het profiel. Met hulp van 
een 2e persoon bevestigt u dan het 
profiel met de montagestukken aan de 
ophangingen.

Voor pendelmontage heeft u naast het 
opbouwprofiel montagetoebehoren 
nodig. Het toebehoren voor ophanging 
vindt u in de gegevensbladen van de 
Invia profielen voor opbouwmontage. 
Het is identiek aan het toebehoren van 
de ERCO spanningsrail. Meer bijzon-
derheden treft u aan in de volgende 
paragrafen.

Montageplanning voor 
pendelmontage 
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Montagestukken 
Voor pendelbuisophangingen en enkele 
staaldraadophangingen heeft u een 
apart montagestuk nodig. Dit wordt 
in het bovenste deel van het profiel 
geschoven en vastgezet. Met een inbus-
sleutel worden de ophangingen aan het 
montagestuk bevestigd. Geschikt voor 
montage over een voeg.

Stootkantverbinding
De stootkantverbindingen maken de 
bevestiging van uw Invia lichtlijnsys-
teem mogelijk aan reeds aanwezige 
systeemophangingen van uw plafond.
De stootkantverbinding wordt bij de 
montage van het systeem in het boven-
ste deel van het profiel geschoven.

Ophangingen 
De ophangingen maken de bevestiging 
van uw Invia systeem mogelijk aan 
reeds aanwezige systeemophangingen 
van uw plafond. Door de omhoog 
getrokken flanken van het Invia pro-
fiel zijn de ophangingen van onderaf 
onzichtbaar
U kunt de ophangingen ook achteraf 
monteren. 

Montagestukken

Staaldraadophangingen met kap en 
tweepunts bevestiging
De volgende uitvoeringen zijn verkrijg-
baar:
1.  Staaldraadophanging met kap en 

voedingsmogelijkheid.
2.   Staaldraadophanging met kap en 

voedingsmogelijkheid, vlak model.
De kappen zijn in de kleuren zwart 
of wit verkrijgbaar. De lengte van het 
staaldraad bedraagt 2500mm. Op aan-
vraag zijn grotere lengtes leverbaar.
Het gebruik van deze ophangingen is 
aan te raden, wanneer het Invia licht-
lijnsysteem aan het plafond dient te 
worden aangesloten of wanneer voor 
het materiaal van het plafond een 
2-punts bevestiging is vereist. 
Voor de montage aan het profiel heeft 
u een apart te bestellen montagestuk 
nodig.

Staaldraadophangingen met 
eenpunts bevestiging
Staaldraden zijn uit de verte nau-
welijks waarneembaar en laten het 
lichtlijnsysteem enigszins "zweven". 
De volgende uitvoeringen zijn 
verkrijgbaar:
1.  Staaldraadophanging.
2.  Staaldraadophanging met kabeldoor-

voer voor kabels tot een diameter 
van 9mm.

3.  Staaldraadophanging met eenpunts 
bevestiging en voorgemonteerd mon-
tagestuk voor directe montage.

De lengte van het staaldraad bedraagt 
2500mm. Op aanvraag zijn grotere 
lengtes leverbaar.
Voor varianten 1 en 2 heeft u voor de 
bevestiging aan het Invia profiel een 
apart te bestellen montagestuk nodig.

Flexibel gebruik
Eenpunts ophangingen zijn geschikt 
voor schuine plafonds tot 10°.
Snelspanners zorgen voor een zeer 
eenvoudige hoogte-instelling zonder 
gereedschap.

Staaldraadophangingen
Elegante verschijning en flexibel 
gebruik

Ophangingen pendelmontage
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Inbouwmontage
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Inbouwmontage, afsluitend/afdekkend

Overzicht van beschikbare componenten voor inbouwmontage

Het Invia systeem is ontwikkeld 
voor alle montagemethoden.
Hierna treft u een overzicht aan 
van de componenten voor inbou-
wmontage die beschikbaar zijn. De 
afsluitende Invia profielen worden 
direct in het droogbouwplafond 
gemonteerd. Aparte inbouwprofie-
len voor plafondinbouw zijn niet 
noodzakelijk. 
De verkrijgbare armaturen vindt u 
vanaf p. 36.

1 Eindplaat 7 DALI verbindingsstukken 13 Elektrische adapter en montageset 
voor Minirail 48V

2 Invia profiel 8 Casambi-DALI Gateway 14 Minirail 48V-spanningsrail, voeding 
en 48V-spots

3 Mechanische verbindingsstukken* 9 4-aderige aansluitkabel 15 Afdekking

4 Invia hoekprofiel 10 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher 16 Montagestuk voor ophanging op 

locatie

5 Elektrische verbindingsstukken 11 Invia 48V-armatuur downlight,  
wallwasher hoek

6 Netvoeding 12 Invia 48V-armatuur downlight,  
hoek

*Leveringsomvang profiel

afsluitend afdekkend

*De afbeelding toont  
het opbouwprofiel

14
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Montagepositie

Downlight
Voor de optimale verlichting van 
werkplekken op kantoor is een positio-
nering van de Invia 48V-profielen in het 
midden van de langsas van de bureaus 
raadzaam.

Lichtlijn
Positioneer de armaturen met een 
diffuse lichtverdeling in het midden 
boven verkeerswegen of andere lineaire 
structuren die u wilt markeren.

U kunt de Invia armaturen als gebruikelijke lichtlijn zonder afstand 
monteren. 

Inbouwmontage, afsluitend/afdekkend

Positionering
De afstand van Invia wallwashers ten 
opzichte van de wand dient ca. 0,4 maal 
de hoogte van het vertrek te bedragen. 
Plan de armaturen zonder afstand als 
doorlopende band. 
Er wordt geadviseerd om de armaturen 
met een geschikte lichtplanningssoft-
ware te plannen.
Houd er bij de planning rekening mee 
dat de armaturen niet kunnen worden 
ingekort. Deze zijn alleen verkrijgbaar 
in de lengtes 300 en 1800mm (lineair) 
alsmede 300x300mm (hoek).

Hoek-wallwasher
Hoek-wallwashers zijn uitsluitend voor 
hoeken in de binnenruimte ontwikkeld.
Voor een goede gelijkmatigheid is het 
zeer belangrijk dat de afstanden ten 
opzichte van de wand altijd dezelfde 
zijn en dat de wandafstand in het 
opgegeven bereik ligt. Bij een hoogte 
van het vertrek van 3,00m wordt een 
wandafstand van ca. 1,20m geadvi-
seerd.

Downlight
Voor een gelijkmatige, algemene ver-
lichting kan als geraamde armatuuraf-
stand (d) tussen twee Invia lichtlijnen 
tot en met de 1,5-voudige hoogte (h) 
van de armatuur boven het nuttige 
oppervlak worden gebruikt.

Als wandafstand is de helft van de 
armatuurafstand geschikt.
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Inbouwmontage, afsluitend/afdekkend

Proefinstallaties
Ter illustratie hebben wij drie 
gangbare proefinstallaties voor 
u samengesteld. Deze hebben 
betrekking op de afsluitende en 
afdekkende varianten van het 
Invia profiel.
Het aantal bevestigingspunten is 
afhankelijk van de concrete groot-
te en belasting van het systeem. 
De volgende gegevens tonen de 
minimale configuraties voor via 
DALI regelbare installaties.
De tekeningen zijn zuiver illustra-
tieve weergaven.

Stuklijst lineaire inbouwmontage 

Nummer Aantal  Benaming
1 2 Invia profiel opbouw
3 2 Eindplaat
4 2 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel
8 3 Montagestuk voor ophanging op locatie

Stuklijst L-vormige inbouwmontage

Nummer Aantal  Benaming
1 3 Invia profiel opbouw
2 1  Invia hoekprofiel opbouw
3 2 Eindplaat
4 4 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel
8 5 Montagestuk voor ophanging op locatie

Stuklijst rechthoekige inbouwmontage*

Nummer  Aantal  Benaming
1 6 Invia profiel opbouw
2 4  Invia hoekprofiel opbouw
4 9 Elektrisch verbindingsstuk
5 1 Netvoeding
6 1 DALI verbindingsstuk 
7 1 Aansluitkabel
8 10 Montagestuk voor ophanging op locatie

Hier geen elektrische verbindings-
stukken, waardoor geen gesloten ring 
van de DALI stuurkabels ontstaat!
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Kenmerkend verloop bij een Invia 48V-inbouwinstallatie

-  Kort het profiel in (optioneel)
-  Maak bevestigingsboringen in het 

profiel bij bevestiging op de onder-
constructie of op het plafond

-  Monteer bij ophanging de ophang- 
ingen aan het profiel

-  Schuif de steunpunten overeenkom-
stig de materiaaldikte van de droog-
bouwplaten erin en borg deze

Stap 1: 
Bereid het profiel voor

Directe montage:
(zie ook hoofdstuk "Opbouwmonta-
ge" vanaf p. 7)
-  Maak bevestigingsboringen, 

afhankelijk van de behoefte
-  Schuif de afdekplaat in het profiel 

terug en steek de toevoerleiding erin
 -  Bevestig het inbouwprofiel afslui-

tend op de onderconstructie. Zet de 
schroeven nog niet definitief vast. 

Ophanging: 
(zie ook hoofdstuk Pendelmontage 
vanaf p. 15)
-  Bevestig ophangingen op de locatie 

aan het plafond
-  Bevestig het profiel aan de ophang- 

ingen op locatie

Stap 2: 
Bevestig het profiel

-  Monteer de mechanische verbindings-
stukken (leveringsomvang) en een 
ander profiel of hoekprofiel en beves-
tig deze aan het plafond.

- Monteer de eindplaten.
-   Bij montage op een onderconstructie 

kunt u de schroeven nu vastdraaien.
-  Schroef het profiel vast aan de droog-

bouwplaten.
-  Plamuur de overgang van profiel naar 

droogbouwplaten.

Stap 3: 
Breid het systeem uit en maak 
het mechanisch gereed 

-  Installeer de netvoeding en andere 
elektrische componenten op de 
geschikte plaats en bedraad deze

-  Sluit de elektrische verbindingsstukken 
(toebehoren) aan en steek deze in het 
profiel.

-  Aan stootkanten die elektrisch dienen 
te worden doorverbonden, moet u tel-
kens één elektrische verbindingsstuk 
insteken.

Stap 4:
Breng de elektrische aanslui-
ting tot stand

-  Nu kunt u de armaturen of de monta-
geset voor de Minirail 48V plaatsen. 

-  Sluit na de montage van de armaturen 
eventueel nog open gedeeltes met de 
afdekking.

Stap 5:
Monteer de armaturen of de 
montageset voor de Minirail 
48V

*De afbeeldingen tonen het opbou-
wprofiel
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Afsluitende inbouwmontage

Het afsluitende Invia inbouwprofiel is uitermate geschikt voor montage in droogbouwplafonds. Ook is de 
montage in het opbouwprofiel in uitsparingen van plafonds van zichtbeton mogelijk of in andere soorten 
plafonds.

Overzicht inbouwprofiel

Informatie over de opstelling van 
Invia profielen vindt u in hoofd-
stuk "Invia armaturen" vanaf 
p. 36. En informatie over de 
elektrische aansluiting in hoofd-
stuk "Elektrische installatie" 
vanaf p. 44.

Steunrail met stel-
schroef voor beves-
tiging aan de 
plafondplaat

Houder voor 
steunrail

Plamuur

Plafondplaten 
Diktes:
12,5/16/25mm
(1/2"/5/8"/1")

Zelftappende
bevestigings-
schroeven
(ter plaatse)

SD-draad

48V DC-draad
Schroefdraad in lengte-
richting voor M4-schroe-
ven met schroefdraad 
voor bevestiging ter 
plaatse van bevestigings-
materialen

Afmetingen

Houder voor
ERCO montagestukken 
voor ophanging

Gedeelte voor 
directe bevestiging

Houder voor mechani-
sche verbindingsstukken/
bevestigingsschroef
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Instelling van het 
inbouwprofiel voor de 
materiaaldikte van de 
plafondplaat

Productvarianten

Profiel aan materiaaldikte aanpassen
-  Trek de steunrail uit het Invia profiel.
-  Draai de steunrails en/of steek deze op 

andere posities in het profiel. Daar-
door verandert u de afstand tussen 
de steunrail en de onderrand van het 
profiel.

-  Door de steunrails vast te schroeven 
aan de plafondplaten, bijv. gipsplaat, 
zorgt u ervoor dat er tussen het pro-
fiel en de plafondplaat geen scheur-
tjes ontstaan. 

-  Het is raadzaam om per 300mm een 
schroefverbinding met zelftappende 
schroeven te voorzien.

Afsluitende inbouwmontage
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Afsluitende inbouwmontage

Directe montage in een 
droogbouwplafond 

Ophanging in droog-
bouwplafonds

Ophanging in droog-
bouwplafonds aan een 
lastige ondergrond

Bevestigingsmogelijkheden voor lineaire profielen 
in een droogbouwplafond
Hoekprofielen hebben in het algemeen geen eigen bevestiging nodig en 
worden door de meegeleverde mechanische verbindingsstukken gedra-
gen. Neem bij de materiaalselectie telkens het draagvermogen van de 
geplande materialen in acht. Monteer de profielen beslist vóór de mon-
tage van de plafondplaten! Voor de montage van de profielen is een 2e 
persoon nuttig!

De directe bevestiging vindt plaats op 
een onderconstructie of een andere 
ondergrond met voldoende draagver-
mogen, bijv. een betonnen plafond.
Maak daarvoor ter plaatse de noodza-
kelijke boringen in het middendeel.

Bij ophanging kunt u de ophangingen 
ter plaatse gebruiken en deze met 
ophangingen uit het ERCO toebeho-
ren comfortabel aan het Invia profiel 
bevestigen.

Benodigd materiaal:  
-  Geschikte bevestigingsschroeven 

(optioneel: pluggen) met een kopdia-
meter van maximaal 8mm.

-  Zelftappende schroeven voor de 
bevestiging van steunrails en plafond-
platen.

Bij deze bevestigingsmethode profiteert 
u van de voordelen van het schroef-
draad in lengterichting aan de zijkant. 
Deze bevestigingsmethode is zeer 
geschikt voor zeer oneffen plafond of 
plafond die vanwege hun draagvermo-
gen meerdere bevestigingspunten nodig 
hebben.

Inbouw in de achteraf 
gemaakte plafondope-
ning of het betonnen 
plafond 

Een met gelijkmatige randen gemaakte 
plafondopening maakt ook de montage 
van een opbouwprofiel in een plafond 
mogelijk.
Bij een betonnen plafond is ook het 
gieten van materiaal dat stabiel in vorm 
blijft, een optie. 
Bij ongelijkmatige randen van de 
plafondopening wordt het afdekkende 
inbouwprofiel geadviseerd (zie p. 32)

Benodigd materiaal:  
-  Ophanging ter plaatse (bijv. het 

getoonde sleufijzer)
-  M4-schroeven; schroefdraadlengte 

maximaal 6,5mm + materiaaldikte van 
de ophanging ter plaatse

-  Zelftappende schroeven voor de 
bevestiging van steunrails en plafond-
platen. 

Benodigd materiaal:  
-  Ophanging ter plaatse (bijv. het 

getoonde sleufijzer)
-  ERCO stootkantverbinding of ophan-

ging
-  Zelftappende schroeven voor de 

bevestiging van steunrails en plafond-
platen.
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Afdekkende inbouwmontage

Het afdekkende Invia inbouwprofiel is zeer geschikt voor montage in systeemplafonds. Ook is de montage in 
uitsparingen van plafonds van zichtbeton mogelijk, of achteraf gemaakte plafondopeningen in verschillende 
plafondtypes. Ongelijkmatige randen van plafondopeningen worden door de steunvlakken afgedekt.

Overzicht inbouwprofiel
afdekkend

Informatie over de opstelling van 
Invia profielen vindt u in hoofd-
stuk "Invia armaturen" vanaf 
p. 36. En informatie over de 
elektrische aansluiting in hoofd-
stuk "Elektrische installatie" 
vanaf p. 44.

Steunvlakken voor 
systeemplafondplaten 
of afdekking voor onge-
lijkmatige plafondope-
ningen

SD-draad

48V DC-draad

Afmetingen

Houder voor
ERCO montagestukken
voor ophanging

Gedeelte voor 
directe bevestiging

Houder mechanische 
verbindingsstukken

Houder afdekking

Houder downlight, 
wallwasher, Minirail 
montageset

Houder voor mechani-
sche verbindingsstukken/
bevestigingsschroef
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Afdekkende inbouwmontage

Productvarianten
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Montage in plafonds 
van andere materialen 
of achteraf gemaakte 
plafondopening

Afdekkende inbouwmontage 

Waar u bij de planning en montage op moet letten 

Ophanging in raster-
plafonds of systeempla-
fonds

Directe montage in 
plafonds van zichtbeton

Bij ophanging kunt u de ophangingen 
ter plaatse, zoals het getoonde sleufij-
zer, gebruiken en deze met ophangingen 
uit het ERCO toebehoren comfortabel 
aan het Invia profiel bevestigen. Hier 
is het van belang dat de verbinding zo 
stijf mogelijk is, zodat het systeem niet 
beweegt, wanneer u armaturen of de 
montageset voor de Minirail 48V plaatst.
In principe kunt u ook staaldraadop-
hangingen gebruiken. Dan moet het 
echter mogelijk zijn om het profiel door 
een opgeheven plafondplaat vast te 
houden.

Bevestig een passend vierkantprofiel 
van materiaal dat stabiel in vorm blijft 
en onder druk standhoudt op de bekis-
ting. Het is raadzaam om een kleine 
voeg tussen profiel en plafondopening 
te voorzien.
Overleg in elk geval met de betonbouw.
Na het verwijderen van de bekisting 
en na de afwerking kunt u het profiel 
direct in de plafondopening monteren. 

Het afdekkende Invia inbouwprofiel 
is ook prima geschikt voor achteraf 
gemaakte plafondopeningen. De steu-
nen dekken op betrouwbare wijze onre-
gelmatigheden tot en met 9mm aan de 
randen van de plafondopeningen af. 
Hoe u te werk moet gaan, is afhankelijk 
van het materiaal en het type plafond.

De plafondplaten kunt u op de daarvoor 
voorzien steun leggen. De snijranden 
van de plafondplaten zijn niet zichtbaar.
Benodigd materiaal:  
-  Ophanging ter plaatse (bijv. het 

getoonde sleufijzer)
-  ERCO stootkantverbinding of 

ophanging
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Inbouwmontage

Algemene plannings- en 
installatieaanwijzingen 

Invia profielen inkorten
U kunt Invia 48V-profielen geconfec-
tioneerd bestellen. In veel gevallen is 
het echter verstandiger om standaard-
lengtes direct op te bouwplaats in te 
korten, bijv. met een cirkelzaag. Voer de 
zaagsnede rechthoekig en schoon uit, 
zodat er geen lelijke tussenruimten aan 
de stootkanten voorkomen. 

Eindplaten gebruiken
Voorzie de open einden van Invia 
profielen om veiligheidsredenen en 
ook om visuele redenen altijd van de 
eindplaten.
Daardoor voorkomen deze ook dat 
plamuur of verf aan de zijkant het 
profiel kan binnendringen.

Invia 48V-profielen verbinden
Voor een veilige verbinding van twee 
profielen is het 3-delige mechanische 
verbindingsstuk (leveringsomvang 
profiel) beschikbaar. Het middenstuk 
zorgt met 4 schroeven voor een stevige 
en belastbare verbinding van de 
profielen. De beide zijstukken zorgen 
ervoor dat de flank van het profiel 
altijd op één lijn staan.

Afdekkingen monteren
Indien u delen van de profielen niet met 
armaturen uitvoert, kunt u deze gedeel-
tes met de afdekking afsluiten. U kunt 
deze met een voor kunststof geschikte 
zaag ter plaatse naar behoren inkorten.

Let erop dat er armaturen alleen met 
een lengte van 300 en 1800mm zijn. 
Indien u een gangbare lichtlijn tot en 
met het einde van het profiel wenst, 
houdt u bij het inkorten het profiel van 
het raster van de 300-serie aan. 
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Invia 48V armaturen
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Wallwashers zijn armaturen met een 
speciale wallwash-lichtverdeling 
voor de gelijkmatige verlichting van 
verticale vlakken. Invia 48V wallwashers 
onderscheiden zich door een zeer 
gelijkmatige verlichting en zijn daar-
door uitstekend geschikt voor Human 
Centric Lighting (HCL) -concepten. 
Maten: lineaire armatuur met 1800 of 
300mm; hoekarmatuur met 300mm

Invia 48V downlights

Invia 48V wallwashers

Invia 48V uplight

Minirail 48V-armaturen

De downlights zijn geschikt voor de 
basisverlichting, de verlichting van 
werkplekken op kantoor alsmede voor 
de verlichting van verkeerswegen. 
U kunt kiezen tussen lichtverdelingen 
met ca. 70°- en 90°-stralingshoeken 
en UGR<19-varianten. Verder is een 
diffuse lichtverdeling verkrijgbaar.
Maten: lineaire armatuur met 1800 of 
300mm; hoekarmatuur met 300mm

Armaturen voor Invia (overzicht)

De diffuus naar het plafond stralende 
uplights verminderen contrasten in de 
ruimte en zijn daardoor net zo geschikt 
voor musea als voor kantoren.
Verder kunnen daarmee speciaal vorm-
gegeven plafonds, gewelfde plafonds of 
plafondschilderingen in scène worden 
gezet.
Maten: 3-delige armatuur voor 
1800mm-profiel

Met de montageset voor Minirail 
48V-spanningsrails kunt u ook 
48V-spots in uw Invia systeem 
installeren.

Voorbeeld Uniscan
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Downlight 70°/90°/diffuus

Aanwijzingen voor de 
planning

Verkeerswegen/lijnenspel in de 
ruimte
Kies hier de diffuse lichtverdeling en 
positioneer de armatuur in het midden 
boven de verkeerswegen.

Basisverlichting
Voor een zo gelijkmatig mogelijke ver-
lichting voert u in het ideale geval een 
berekening in een lichtplanningssoft-
ware uit.
De armaturen met de lichtverdeling 
wide flood (ca. 70°) in de high-out-
put-variant zijn met name zeer goed 
geschikt voor hogere ruimten. Daar-
entegen zijn de lichtverdelingen extra 
wide flood (ca. 90°) prima geschikt voor 
lagere ruimten.

Werkplekken op kantoor
Hier zijn met name de armaturen met 
een stralingshoek van ca. 70° en een 
UGR<19 in combinatie met de Invia 
Uplight zeer geschikt. Voor de optimale 
verlichting van werkplekken op kantoor 
is een positionering van de Invia profie-
len in het midden van de langsas van de 
bureaus raadzaam.

Lineair 1800mm

Beschikbare lengtes

Lineair 300mm

Hoek
300x300mm

Overzicht

Lamparmatuur

Adapter

Varianten 
Alle armaturen zijn met de lichtverde-
lingen wide flood 70°, extra wide flood 
90° en diffuus leverbaar. Armaturen met 
wide flood 70° zijn bovendien beschik-
baar als variant met UGR<19.

Lichtkleuren
Alle Invia armaturen zijn leverbaar met 
de lichtkleuren 2700K, 3000K, 3500K 
en 4000K. Varianten met tunable white 
van 2700-6500K vullen de monochro-
matische armaturen aan.

Montage 
U plaatst de Invia 48V-armatuur zonder 
gereedschap in het profiel. Met de inbe-
grepen demontagehendel haalt u de 
armaturen in een handomdraai weer uit 
het profiel en kunt u deze dus te allen 
tijde op een andere plaats klikken.
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Wallwasher

Overzicht

Lamparmatuur

Adapter

Lineair 1800mmUitvoeringen

Lineair 300mm

Hoek
300x300mm
(alleen voor bin-
nenhoeken)

Lichtkleuren
Alle Invia armaturen zijn leverbaar met 
de lichtkleuren 2700K, 3000K, 3500K 
en 4000K. Varianten met tunable white 
van 2700-6500K vullen de monochro-
matische armaturen aan.

Afschaduwing 
Bij inbouwprofielen kan, afhankelijk van 
het materiaal en het oppervlak van het 
plafond, in ongunstige gevallen strijk-
licht op het plafond ontstaan. Om dat 
te voorkomen, kunt u de apart leverbare 
afschaduwing aan de buitenste einden 
van de armatuur resp. de lichtlijn aan-
brengen.
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Wallwasher

Aanwijzingen voor de 
planning

Positionering
De afstand van Invia wallwashers ten 
opzichte van de wand dient ca. 0,4 maal 
de hoogte van het vertrek te bedragen. 
Plan de armaturen zonder afstand als 
doorlopende band. 
Er wordt geadviseerd om de armaturen 
met een geschikte lichtplanningssoft-
ware te plannen.
Houd er bij de planning rekening mee 
dat de armaturen niet kunnen worden 
ingekort. Deze zijn alleen verkrijgbaar 
in de lengtes 300 en 1800mm (lineair) 
alsmede 300x300mm (hoek).

Hoek-wallwasher
Hoek-wallwashers zijn uitsluitend voor 
hoeken in de binnenruimte ontwikkeld.
Voor een goede gelijkmatigheid is het 
zeer belangrijk dat de afstanden ten 
opzichte van de wand altijd dezelfde 
zijn en dat de wandafstand in het 
opgegeven bereik ligt. Bij een hoogte 
van het vertrek van 3,00m wordt een 
wandafstand van ca. 1,20m geadvi-
seerd.

Verlichtingssterkte Invia 48V wallwasher 
Voorbeeld: Systeemlengte 9,00m

Wandhoogte (m)

Wandafstand (m)

Gemiddelde verlichtings-
sterkte (lx)
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Uplight

Overzicht Armatuur

Adapter met 
kabel

Bevesti-
gingsklem

Aanwijzingen voor de 
planning

Expositieruimtes en galerieën
Vul uw Invia lichtlijnsysteem aan met 
uplights en Minirail 48V-spots. 
Met de uplights vermindert u de con-
trasten in de ruimte en licht u het pla-
fond op. Met de Minirail 48V-spots zet 
u uw objecten in scène. 
 
.

Positionering
U kunt de armatuur uitsluiting in het 
opgehangen 1800mm lange Invia 
48V-opbouwprofiel monteren. Een 
reductie van de verbonden armaturen is 
ter plaatse niet mogelijk.
De armatuur bestaat uit 3 met elkaar 
verbonden enkelvoudige armaturen 
die u gelijkmatig verdeeld in het profiel 
steekt.
Voor een optimale lichtverdeling dient 
de afstand ten opzichte van het pla-
fond ca. 500mm te bedragen. Kleinere 
afstanden gaan ten koste van de gelijk-
matigheid, grotere leiden tot lagere 
verlichtingssterktes. 

Lichtkleuren
Alle Invia armaturen zijn leverbaar met 
de lichtkleuren 2700K, 3000K, 3500K 
en 4000K. Varianten met tunable white 
van 2700-6500K vullen de monochro-
matische armaturen aan.
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Overzicht
Met de montageset voor de 
Minirail 48V integreert u Minirail 
48V-spots in uw Invia systeem.
De montageset past in alle Invia 
profielen.

ERCO 48V armatuur voor 
Minirail-spanningsrails
www.erco.com/spotlights

Minirail 48V-spanningsrail 
en voeding. 
www.erco.com/minirail-48V

Montageset Minirail 48V: 
adapterrail 900mm
met bevestigings-
klemmen en 3 knevels 
(Invia toebehoren)

Elektrische adapter 
met aansluitkabel
(Invia toebehoren)

Invia profiel

Minirail 48V-armaturen
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Minirail 48V-armaturen

Montagestappen
Zaag de Minirail 48V-spanningsrail op 
maat met inachtneming van de nood-
zakelijke voeding. Dit zijn de stappen*:
1.  Maak boringen van 5mm in de 

Minirail 48V-spanningsrail ((3/m).
2.  Sluit de kabel van de elektrische 

adapter aan op de Minirail 
48V-voeding.

3.  Klik de adapter op de gewenste 
positie in het Invia profiel vast.

4.  Klik de adapterrail op de gewenste 
positie in het Invia profiel vast.

5.  Bevestig de voeding aan de 
Minirail-spanningsrail.

6.  Bevestig de spanningsrail met de 
knevels aan de adapterrail.

7. Plaats de ERCO 48V-spots. 

* Neem de montagehandleidingen van 
de gebruikte componenten in acht!

Aanwijzingen voor 
montage

Welke componenten heeft u 
nodig voor de montage van een 
Minirail-spanningsrail in het Invia 
profiel?
1x montageset Minirail 48V
1x  elektrische adapter met aansluit-

kabel
1x  Minirail 48V-spanningsrail 

(apart specificeren onder erco.com/
minirail-48V)

1x  Minirail 48V-voeding (toebehoren 
voor de Minirail 48V-spanningsrail; 
p. Gegevensblad van de Minirail 
48V-spanningsrail)

Elektrische regeling
U kunt de geplaatste armaturen via de 
Invia lichtlijn schakelen of, wanneer 
de armaturen dat ondersteunen, via 
Casambi Bluetooth regelen. Het DALI 
signaal kan niet worden gebruikt voor 
de Minirail 48V.

Montageplanning
U kunt de montageset voor de Minirail 
48V ook achteraf in een Invia systeem 
installeren.
De montageset voor de Minirail 48V 
bestaat uit de adapterrail (lengte 
900mm) alsmede 3 knevels voor het 
bevestigen van de Minirail 48V-span-
ningsrail.
Indien u een grotere lengte nodig hebt, 
bestelt u nog een montageset en leidt 
u de Minirail 48V-spanningsrail zonder 
onderbreking over beide adapterrails.

Montageset  
Minirail 48V
Componenten

Elektrische adapter 
met aansluitkabel
(Invia toebehoren)

Montageset Minirail 48V: 
adapterrail 900mm
met bevestigingsklemmen 
en 3 knevels

Minirail 48V-spannings-
rail en voeding. 
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Regeltype Schakelcircuits
Schakelbaar 1

DALI 64 adressen (analoog met DALI Bus)ch)

Casambi Bluetooth
via Casambi-DALI Gateway

4 adressen (analoog met DALI Bus)

In dit hoofdstuk vindt u informa-
tie over de volgende punten:
Elektrisch toebehoren
- Elektrische verbindingsstukken
- Netvoedingen
- ERCO DALI verbindingsstukken
- Casambi-DALI Gateway
Integratie Casambi Bluetooth 
regelbare 48V-spots
- DALI-Casambi Gateway

Planning en installatie
- Schakelbaar systeem
- Via DALI regelbaar systeem
-  Casambi Bluetooth regelbaar 

systeem

Elektrische installatie
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Elektrische adapter
Aansluitkabel

Elektrische verbin-
dingsstukken ophang- 
ing netvoedingen

Elektrische verbindingsstukken
Het elektrische verbindingsstuk is een 
universeel te gebruiken toebehoren. 
Gebruik het voor de voeding van uw 
Invia systeem of voor de eenvoudige, 
elektrische verbinding zonder gereed-
schap van twee profielen.

Netvoedingen
De Invia 48V gebruikt dezelfde net-
voedingen als de Minirail 48V.
Deze kunnen op vrijwel elke gewenste 
plaats worden gemonteerd. De ERCO 
250W-netvoeding kunt u zelfs met 
een ander zelfde netvoeding uitbrei-
den, zodat 500W vermogen beschik-
baar is.
Gebruik alleen de netvoedingen van 
250W voor Invia armaturen met tuna-
ble white.

Pendelbuisophangingen en staal-
draadophangingen met kap
Ophangingen met kap maken het 
eenvoudig aansluiten van een opge-
hangen Invia systeem mogelijk.

Elektrische installatie - toebehoren

Elektrische adapter voor Minirail 
48V
Dit toebehoren maakt het eenvoudige 
aansluiten mogelijk van een optio-
nele, in Invia te monteren Minirail 
48V-spanningsrail.

Aansluitkabel
Voor de pendelophanging wordt de ook 
als toebehoren verkrijgbare 4x2,5mm" 
aansluitkabel (L=2500mm) met een dia-
meter van slechts 7,6mm  geadviseerd.
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ERCO DALI verbin-
dingsstuk,
Casambi-DALI Gateway 

ERCO DALI verbindingsstuk
Het Invia lichtlijnsysteem is een 
systeem van beschermingsklasse III 
(SK III). Daarom mag Invia alleen met 
minimale veiligheidsspanning worden 
gebruikt.
DALI stuurkabels geleiden geen mini-
male veiligheidsspanning en moeten 
daarom net als netspanningskabels 
worden behandeld en geïnstalleerd. 
Daarom mogen deze nooit direct op 
het Invia systeem worden aangesloten!
Om een Invia lichtlijnsysteem toch via 
DALI te regelen, moeten de stuurkabels 
DA beslist via het toebehoren "ERCO 
DALI verbindingsstuk" worden geleid. 
Daardoor kunnen gevaarlijke spanning- 
en niet in het systeem terechtkomen.
De ingaande contacten van het DALI 
verbindingsstuk zijn, zoals gebruikelijk 
met "DA" gemarkeerd. De uitgaande 
contacten alsmede ook de overeen-
komstige contacten van het elektri-
sche verbindingsstuk zijn met "SD" 
gemarkeerd.
Het ERCO DALI verbindingsstuk wordt 
via de 48V DC-voeding van de netvoe-
ding van spanning voorzien. Dit wordt 
idealiter in of aan de 48V-netvoeding 
aangesloten, zodat de 48V-bedrijfs-
spanning alsmede de "SD"-draad via de 
4-aderige aansluitkabel (toebehoren) 
naar het Invia systeem kunnen worden 
gebracht.

Casambi-DALI Gateway
Het Invia systeem kan ook draadloos 
via de Casambi-DALI Gateway worden 
geregeld. De gateway heeft voor de 
voedingsspanning van de DALI-bus 
een eigen netaansluiting nodig.
Let erop dat hier ook het toebehoren 
"ERCO DALI verbindingsstuk" tussen 
gateway en Invia systeem moet wor-
den geschakeld. 
De gateway beschikt over 4 kanalen 
die, afhankelijk van het armatuurtype, 
verschillend kunnen worden gebruikt.

Monochroom armaturen
De Casambi-DALI Gateway onder-
steunt max. 4 aparte DALI-groepen. 
Een broadcast is ook mogelijk. U kunt 
uw armaturen eventueel groeperen.

Tunable white
Bij armaturen met tunable white 
wordt één kanaal voor de kleurenin-
stelling van alle armaturen gebruikt. 
Met de overige adressen kunt u max. 3 
aparte DALI-groepen apart dimmen.

Elektrische installatie - toebehoren
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Elektrische installatie - netvoedingen plannen

Geschikte netvoeding 
bepalen

75W 120W 250W

Installatie De maximale lengte van de verbindings-
kabel tussen netvoeding - Invia profiel is 
afhankelijk van 
- Netvoeding
- Diameter van de verbindingskabel LC

- Lengte van de spanningsrail LP

De concrete waarden voor uw toepas-
sing vindt u in de tabel. De diameters 
mogen niet worden onderschreden, 
omdat de spanningsval anders wellicht 
zo groot is dat de aangesloten armatu-
ren niet naar behoren functioneren.   

Vermogen Parallelscha-
keling

Kortsluitvast
Beveiligd tegen 
overbelasting

Doorbedrading Inbouwmon-
tage

Opbouwmon-
tage

Monochroom Tunable white

 70W l l l

120W l l l

250W l l l l l l l

Eigenschappen van de beschikbare netvoedingen voor toepassing met Invia

250V  

50/60Hz

48V  

LC  LP 

Netvoeding Invia profiel

Voor verschillende vereisten zijn 
netvoedingen met uiteenlopende 
vermogenspakketten en eigenschap 
beschikbaar.
Gebruik alleen de netvoedingen van 
250W voor Invia armaturen met tuna-
ble white.

ERCO netvoe-
ding

Lengte profie-
len LP 

Maximale lengte toevoerleiding LC  
bij kabeldiameter
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 - -

Afhankelijk van de constellatie van net-
voedingen, lengte van het Invia profiel 
LP  en de diameter van de aders van 
de toevoerleiding wijzigt de maximale 
lengte van de toevoerleiding naar het 
Invia profiel LC. Deze tabel ondersteunt 
u bij de eerste planning - een vakkun-
dige controle in het project is beslist 
vereist.

Maximale lengtes 
van stroomkabel en 
Invia profielen
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Elektrische installatie - netvoedingen plannen

De installatieplaats voor de ERCO net-
voeding met 250W kan vrijwel naar 
wens worden gekozen. Neem bij de 
selectie de volgende aanwijzingen in 
acht:
-  De plaats moet droog zijn en de 

netvoeding mag niet aan een directe 
warmtebron of de zon worden 
blootgesteld.

-  De in de paragraaf Installatie genoem-
de maximale afstanden en kabeldiame-
ters tussen de netvoeding en het Invia 
48V-systeem moeten in acht worden 
genomen.

-  De wattages < 250W zijn alleen voor 
plafondinbouw of inbouw in een 
behuizing op locatie geschikt.

Installatieplaats 
netvoeding

Netvoeding uitbreiden (alleen met 
ERCO 250W-netvoeding)
Mocht een vermogen van 250W niet 
voldoende zijn, dan kunt u maximaal 
een andere ERCO netvoeding van 250W 
parallel schakelen. De ERCO netvoe-
dingen met lagere wattages zijn niet 
geschikt voor parallelschakeling!
Schakel netvoedingen nooit in serie, 
omdat de spanning in dit geval wordt 
opgeteld. Het is verplicht om de mon-
tagehandleiding van de netvoeding in 
acht te nemen!

Een veilige planning

Selectie netvoeding Ga als volgt te werk om de passende 
netvoeding te vinden:
-  Bereken het aantal benodigde arma-

turen
-  Tel hun aansluitvermogens op
-  Tel voor de toekomstige wijzigingen 

ten minste het vermogen van een 
andere armatuur daarbij op. Tel nog 

Netvoeding 70W Netvoeding 120W Netvoeding 250W

Lichtverdeling 
(Systeemvermo-
gen) 

Armaturen 
(Aantal)

Lengte licht-
lijn  
(m)

Armaturen 
(Aantal)

Lengte licht-
lijn  
(m)

Armaturen 
(Aantal)

Lengte licht-
lijn  
(m)

Wide flood  
(UGR<19) 
(17,3W)

3 5,4 6 10,8 13 23,4

Wide flood
Extra wide flood 
(26,7W)

2 3,6 4 7,2 8 14,4

Diffuus 
(8,5W) 8 14,4 12 21,6 26 46,8

Wallwash  
(30W)

2 3,6 3 5,4 7 12,6

Het aansluitvermogen heeft betrekking op armaturen met een lengte van 1800mm en 
een lichtkleur van 4000K/CRI 82/schakelbaar. Het opgegeven maximale aantal armatu-
ren beschikt reeds over de tolerantie van 10%. 
 
Voorbeeldberekening voor armaturen met een diffuus lichtaandeel met telkens een 
lengte van 1800mm: 
1. 8,5W +10% = 9,4W 
2. 75W: 9,4W = 8,97 armaturen 
3. 8 stks. x 1800mm = 14,4m lengte van de lichtlijn 
U kunt 8 armaturen met een diffuus lichtaandeel op één netvoeding met 75W aanslu-
iten en bereikt daarmee een systeemlengte van 14,4m.

een toeslag van ca. 5% voor eventuele 
toleranties bij de berekende waarde op

-  Kies de netvoeding met het volgende 
hogere vermogen

-  Zie de tabel hiernaast om een over-
zicht te krijgen hoeveel armaturen 
via één netvoeding kunnen worden 
gebruikt
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-  De voeding vindt plaats via het toe-
behoren "Elektrisch verbindingsstuk" 
van bovenaf of aan de voorkant 
plaatsvinden. 

-   Bij het opbouwprofiel kunt u de kabel 
via het bovenste deel van het profiel 
leiden.

-  Indien u een pendelbuisophanging of 
een draadophanging met aanvoer-
optie gebruikt, moet het gat voor der 
verbindingskabel zich direct onder de 
ophanging bevinden. Daardoor voor-
komt u dat de kabel knikt.

-  Gebruik het elektrische verbindings-
stuk ook als koppeling voor de ver- 
lenging van profielen of de montage 
van hoekprofielen.

Polariteit
Hoewel het hier om een gelijkstroom-
systeem gaat, hebben de verbindings-
stukken geen polariteit die in acht dient 
te worden genomen. Invia 48V-arma-
turen stellen zich automatisch in op de 
aanwezige polariteit. 

Uitzonderingen
-  Neem de polariteit bij de parallel-

schakeling van maximaal twee ERCO 
250W-netvoedingen in acht!

-  Let ook bij het DALI-verbindingsstuk 
op de polariteit.

Montagepositie

Elektrische installatie - elektrisch verbindingsstuk

Montagepositie
In principe kunnen de elektrische ver-
bindingsstukken resp. adapters op een 
gewenste plaats in het profiel wor-
den gestoken. Als er armaturen die-
nen te worden gemonteerd, moeten de 
grijs gemarkeerde gebieden leeg blij-

Stootkant
Steek het elektrische verbindingsstuk 
aan de stootkant in het profiel en 
let daarbij op de pijlmarkering op de 
afdekking.

Galvanische scheiding
Wanneer u verschillende netvoedingen 
wilt gebruiken of ringtopologieën in 
DALI-systemen wilt vermijden, moet 
u het systeem aan een stootkant gal-
vanisch scheiden. Laat daarvoor het 
elektrische verbindingsstuk aan een 
stootkant weg en zorg er eventueel 
voor dat de voeding achter de stoot-
kant opnieuw binnenkomt. 

Elektrische verbin-
dingsstukken

Elektrische verbin-
dingsstukken

Armatuur 300mm Hoekarmatuur 300mm

ven, omdat de armaturen anders niet 
op de gewenste positie kunnen worden 
gemonteerd.

De 300 mm armatuur en de elektrische 
verbindingsstuk kunnen niet aan het-
zelfde uiteinde van een Invia systeem 
worden gemonteerd.

Armatuur 1800mm Armatuur 300mm
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Elektrische installatie - systeem plannen

Schakelbare Invia systemen 
In dit gedeelte treft u basisgegevens aan over de elektrische aansluiting 
van een schakelbaar Invia systeem. 

Aanwijzingen voor de installatie: 
 -  Neem het maximale vermogen van de 

netvoeding en de in het Invia profiel 
gebruikte armaturen in acht. 

-  Let erop dat bij dit type installatie 
alleen een gezamenlijk schakelcircuit 
mogelijk is. Er kunnen geen dimmers 
worden gebruikt.

-  Documenteer het systeem zorgvuldig 
om latere uitbreidingen of wijzigingen 
bij de armaturenuitvoering te verge-
makkelijken.

-  De bovenstaande bedrading is alleen 
illustratief. 

Uplights

ERCO netvoeding

Invia armaturen

Schakelaar

Elektrisch verbindingsstuk (toebehoren)ERCO netvoeding (toebehoren)

Aansluitschema

Installatie
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Elektrische installatie - systeem plannen

Analoog aan de "DA"-draden bij 
DALI-regelingen mogen ook de 
"SD"-draden bij Invia 48V-systemen 
geen elektrisch gesloten stroomcircuit 
vormen, omdat anders bedrijfsstorin-
gen kunnen optreden. Scheid daarom 
een gesloten SD-circuit aan een verbin-
dingspunt, door bijv., zoals in de grafiek 
hiernaast, aan een stootkant het elek-
trische verbindingsstuk weg te laten.

U kunt in principe elk DALI-systeem 
gebruiken. Zorg ervoor dat het gebruik-
te DALI-systeem een voedingsspanning 
voor de DALI-bus levert.

Via DALI regelbare Invia systemen 
In dit gedeelte vindt u basisgegevens over de elektrische 
aansluiting van een via DALI regelbaar systeem

Welk DALI-systeem is 
geschikt?

Waarop dient te worden 
gelet?
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Aanwijzingen voor de installatie: 
 -  Neem het maximale vermogen van de 

netvoeding en de in het Invia profiel 
gebruikte armaturen in acht. 

-   De kabels naar de netvoeding en naar 
het ERCO DALI-verbindingsstuk moe-
ten geschikt zijn voor netspanning.

-  Documenteer het systeem zorgvuldig 
om latere uitbreidingen of wijzigingen 
bij de armaturenuitvoering te verge-
makkelijken.

-  De tekening is alleen illustratief. 
U kunt Invia via alle in de elektrische 
installatie gebruikelijke DALI-syste-
men met busvoeding regelen, mits u 
het DALI-verbindingsstuk tussen uw 
DALI-systeem en Invia schakelt.

Elektrische installatie - systeem plannen

Via DALI regelbare Invia systemen 

Invia uplight Invia uplight

Invia armaturen

ERCO netvoeding

ERCO 
DALI verbin-
dingsstukken

DALI-server en
stuurelementen

Schakelaar Dimmer Sensoren

Elektrisch verbindingsstuk 
(toebehoren)

ERCO netvoeding 
(toebehoren)

ERCO DALI verbindingsstuk
(toebehoren)

DALI-server 
(ter plaatse)

Aansluitschema

Installatie
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Aanwijzingen voor de installatie:  
 -  Neem het maximale vermogen van de 

netvoeding en maximale belasting van 
het Invia profiel in acht. 

-   De kabels tussen netvoeding, 
Casambi-DALI Gateway en ERCO 
DALI-verbindingsstukken moeten 
geschikt zijn voor netspanning.

-  De Casambi-DALI Gateway is nodig, 
wanneer u het complete systeem 
alleen draadloos wilt regelen. 
Hier fungeert de gateway als een 

Elektrische installatie - systeem plannen      

Via Casambi Bluetooth regelbare  
Invia systemen 

Invia uplight Invia uplight

Invia armatuur

ERCO netvoeding ERCO DALI verbindingsstuk

Casambi-DALI 
Gateway

Schakelaar Dimmer Sensoren

Aansluitschema

DALI-systeem en moet ook op de 
netspanning worden aangesloten.

-  Documenteer het systeem zorgvuldig 
om latere uitbreidingen of wijzigingen 
bij de armaturenuitvoering te verge-
makkelijken.

-  De tekening is alleen illustratief. 

Casambi-DALI 
Gateway 
(toebehoren)

Installatie

Montageset voor Minirail 48V met 
Minirail 48V-spanningsrail en ERCO 
48V-armaturen

Smart device met
Casambi Bluetooth
App

Elektrisch verbindingsstuk 
(toebehoren)

ERCO netvoeding 
(toebehoren)

ERCO DALI verbindingsstuk
(toebehoren)
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Via DALI regelbare Invia systemen
met integratie van Minirail 48V met via Casambi 
Bluetooth regelbare armaturen 

DALI-Casambi Gateway 
(toebehoren 48V voor 
Casambi geschikte 
armatuur)

Aanwijzingen voor de installatie: 
 -  Neem het maximale vermogen van 

netvoeding en de in het Invia profiel 
gebruikte armaturen in acht. 

-   De kabels naar de netvoeding en naar 
het ERCO DALI-verbindingsstuk moe-
ten geschikt zijn voor netspanning.

-  Documenteer het systeem zorgvuldig 
om latere uitbreidingen of wijzigingen 
bij de armaturenuitvoering te verge-
makkelijken.

-  De tekening is alleen illustratief. U 
kunt Invia via alle in de elektrische 

Invia uplight Invia uplight

Schakelaar Dimmer Sensoren

Invia armatuur

ERCO netvoeding ERCO DALI verbindingsstuk

DALI-Casambi 
Gateway

DALI-server 
stuurelementen

Aansluitschema

Installatie

installatie gebruikelijke DALI-syste-
men met busvoeding regelen, mits u 
het DALI-verbindingsstuk tussen uw 
DALI-systeem en Invia schakelt.

-  Voor de integratie van voor Casambi 
geschikte armaturen heeft u naast 
de Minirail-montageset en de elek-
trische adapter ook de DALI-Casambi 
Gateway nodig. Deze treft u aan in 
het toebehorenprogramma van de 
48V-armaturen met Casambi Blue-
tooth.

DALI-server 
(ter plaatse)

Montageset voor Minirail 48V met Minirail 
48V-spanningsrail en ERCO 48V-armaturen

Elektrisch verbindingsstuk 
(toebehoren)

ERCO netvoeding 
(toebehoren) ERCO DALI verbindingsstuk

(toebehoren)
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Statische belasting

Bij de planning van een Invia 
48V-systeem moet ook de stati-
sche belasting van het systeem in 
acht worden genomen.
Zolang alleen Invia armaturen 
worden gebruikt, zijn 2 bevesti-
gingen per profiel van 1800mm 
voldoende. Hoekprofielen wor-
den via mechanische verbindings-
stukken met de lineair profielen 
verbonden en hebben alleen een 
eigen bevestiging nodig, wan-
neer deze de afsluiting van het 
systeem zijn.
Indien u het gebruik van Minirail 
48V-spots plant, is het nuttig om 
de statische situatie te controle-
ren en eventueel aan andere pun-
ten te bevestigen. 
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Armaturen voor ver-
schillende toepassings-
gebieden
Basisverlichting, wallwashing en 
werkplekverlichting met een groot 
visueel comfort 
De integratie van armaturen in de 
architectuur gaat perfect met Invia 48V. 
Armaturen die volledig in het profiel 
integreren, genereren een continue 
lichtlijn en volgen zo het lijnenspel van 
de architectuur.

Profielen Armaturen Toebehoren
Uitvoeringen zijn telkens als lineair 
profiel en als hoekprofiel
Opbouwprofiel
Afdekkend inbouwprofiel 
Afsluitend inbouwprofiel

Componenten
Downlight diffuus
Downlight wide 
flood°
Downlight extra 
wide flood°

Wallwasher
Uplight
Spots voor 
Minirail 48V 
(met toebehoren)

Elektra
Netvoedingen 75W, 120W, 250W 
(internationaal)/96W (Noord-Amerika)
Elektrische verbindingsstukken
Aansluitkabel (4x2,5mm²)
DALI verbindingsstukken
Casambi-DALI Gateway

Types montage
Inbouw
Inbouw systeemplafond
Opbouw 
Pendel

Lichtkleuren
2700K CRI 92
3000K CRI 82
3000K CRI 92
3500K CRI 92

4000K CRI 82
4000K CRI 92
Tunable white met
2700-6500K

Mechanica
Pendeltoebehoren (pendelbuis, staal-
draadophanging met/zonder kap)
Eindplaten
Afdekking

Afmetingen 
(doorsnede)
Profiel 
Afdekkend 
inbouwprofiel 
Afsluitend 
inbouwprofiel 
(= inbouwdiepte)

43 x 94mm

62 x 79mm

56 x 81mm

Minirail 48V
Montageset voor Minirail 48V-span-
ningsrails
Elektrische adapter voor Minirail 48V 

Afmetingen 
(lengte)
Lineair profiel
Hoekprofiel

1800mm (kan 
worden ingekort)
300 x 300mm

Lengte
Downlights, wallwashers 
300mm, 1800mm
300 x 300mm
Uplight
3 x 330mm-module voor 
1800mm-profiel

Lengte
Aansluitkabel 
2500mm
Montageset voor Minirail 48V
900mm

Regelmogelijkheden
Schakelbaar
DALI
Casambi Bluetooth (via gateway)

Regelmogelijkheden 
Schakelbaar
DALI
Casambi Bluetooth (via gateway)

Kleuren
Wit
Zwart
Zilver

Kleur anti-verblindingselement
Wit
Zwart

Kleur 
Aansluitkabel
transparant
Montageset voor Minirail 48V
zwart
Montagetoebehoren 
Wit
Zwart
Zilver

Profielen voor plafon-
dinbouw-, -opbouw- en 
pendelmontage 
Profiel voor verschillende montage-
methoden 
Het Invia 48V-opbouwprofiel kan 
direct op plafonds of aan liggers 
worden gemonteerd geborgd. Met het 
betreffende toebehoren is het opbouw-
profiel ook geschikt voor pendelmon-
tage. Het afdekkende inbouwprofiel 
met steunvlakken voor akoestische 
panelen en plafondplaten is ideaal 
voor montage in verlaagde plafonds.
Het afsluitende inbouwprofiel is zeer 
geschikt voor droogbouwplafonds.

Toebehoren voor instal-
latie en uitbreiding van 
het systeem
Voor een eenvoudige installatie, 
lichtregeling en montage van 
Minirail 48V-armaturen
Uitgebreid elektrisch en mechanisch 
toebehoren maakt het mogelijk om het 
systeem aan alle montagesituaties en 
lichtregelingen aan te passen.

Bijlage: het ERCO Invia systeem
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Hulpmiddel voor planning van ERCO Invia 48V

Technische en formele wijzigingen 
voorbehouden.

© ERCO GmbH 12/2022 Actuele informatie vindt u altijd onder 
www.erco.com

Bijlage: het ERCO Invia systeem - Toebehoren

Controleer in de grafiek hiernaast de 
combinatiemogelijkheden van het Invia 
toebehoren.


