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Ett stöd för alla planerare och tekniker som vill upptäcka 
de omfångsrika möjligheterna med det moduluppbyggda 
linjära ljussystemet Invia 48V från ERCO.
Detta dokument beskriver produktövergripande plane-
ringskoncept och innehåller anvisningar för installa-
tion av Invia 48V-systemet. Det syftar inte till att ersätta 
datablad, monteringsanvisningar eller annan produkt-
dokumentation. Observera även Invia Konfigurator på 
www.erco.com/invia-configurator 

Moduluppbyggt linjärt ljussystem för alla användningsområden
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Profiler
Utanpåliggande montering
Pendelmontering
Infälld montering, slätt
Infälld montering, övertäckande

Inledning
Systemöversikt
Planeringssteg

Statisk belastning

Elinstallation
Tillbehör
Styrbar on/off
DALI
Casambi 
Integrering av Minirail 48V

Invia-armaturer
Downlights
Wallwashers
Uplight
Minirail 48V och strålkastare

Bilaga: ERCO Invia-systemet
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Linjen följer arkitekturen.
Ljuset följer användningsområdet.

Invia-armaturer
Invia 48V-systemet 
omfattar även downlights 
med olika ljusfördelningar 
liksom wallwashers och 
uplights som enkelt sätts 
fast i Invia-profilerna. 
Med hörnarmaturer går 
det att skapa genomgå-
ende, linjära ljussystem 
och wallwashing runt 
hörn.
       

Invia-uplights
Uplights lyfter fram taket 
och minskar kontrasterna 
i rummet

Invia profiler
Påbyggnadsprofiler och 
två inbyggnadsprofiler 
för slät och övertäckande 
montering gör det möjligt 
att anpassa Invia-syste-
met till arkitekturen.
Hörnprofilerna gör det 
möjligt att montera Invia 
hörnarmaturer. 
Påbyggnadsprofilerna 
kan även monteras 
nedpendlade.

Monteringssats för 
Minirail 48V
Med tillbehören kan 
du integrera Minirail 
48V-strålkastare i det 
linjära ljussystemet Invia. 
Monteringssatsen sätts 
enkelt fast i Invia-profi-
len, på samma sätt som 
Invia 48V-armaturerna.

Nätaggregat, DALI-för-
bindningsdelar och 
gateways
Tillbehören används för 
säker strömförsörjning och 
trådlös styrning av syste-
met. Monteringen kan ske 
i taket eller infällt i taket.

Invia påbyggnads-
profil

Invia inbyggnads-
profil övertäckande

Invia inbyggnads-
profil för slät mon-
tering
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Fördelar för investeringar, planering och montering

Extremt stabil och med lång livs-
längd
ERCO Invia 48V-profiler tillverkas av 
högkvalitativ aluminium på ERCO 
ljusfabrik. Adaptrarna för armaturerna 
är lika stabila: De är utvecklade för 
permanent drift och tar ingen skada 
av att ständigt sättas in och tas ut.

Kapas och monteras enkelt på plats
Vid behov kan du enkelt kapa till 
Invia-profilerna och täcklocken på 
byggplatsen med millimeterprecision 
med en kapsåg. 

Hållbarhet
Noggrant utvalda LED-ljuskällor och 
mycket precis ljusstyrning sänker 
Invia-armaturernas energiförbrukning 
och ökar belysningsstyrkan på målytan.

Rätt linjärt ljussystem för alla tak-
typer
Invia-profilerna erbjuder lösningar för 
alla vanliga taktyper som t.ex. betong-
tak, gipstak och akustiktak oavsett 
om de monteras utanpåliggande, med 
slät eller övertäckande infällning eller 
nedpendlade.

Olika belysningstyper från ett och 
samma system
Invia 48V omfattar armaturer för 
olika belysningstyper som exempelvis 
allmänbelysning, arbetsplatsbelysning, 
belysning av kommunikationsytor, 
wallwashing och accentuerande 
belysning.

Enkel montering 
Invia armaturer, adaptrar och elektriska 
förbindningsdelar monteras enkelt 
i profilen utan verktyg. 

Flexibel placering av nätaggregat
Invia 48V är ett DC-system med extern 
strömförsörjning. Du kan montera 
ERCOs nätaggregat flexibelt utanpå 
eller inuti innertaket. 

Spar tid och arbete 
genom enkel montering

Skaffa planerings-
säkerhet

Dra nytta av en långsik-
tig investering

Smarta anslutningsmöjligheter
Invia-profilerna innehåller ledare för 
DC-strömförsörjning och styrsignaler. 
En DALI-förbindningsdel försörjer styr-
ledningarna med en SELV DALI-signal. 
Via en extra gateway går det även att 
styra systemet med Casambi Bluetooth.

Ännu fler möjligheter med Minirail 
48V-strålkastare
Med monteringssatsen kan du enkelt 
integrera Minirail 48V strömskenor och 
Minirail 48V-armaturer i ditt system.
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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
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Ditt projekt med Invia i sju steg

Följande tumregel hjälper dig att 
grovplanera Invia linjära ljussystem:
Allmänbelysning: För parallellt mon-
terade Invia-profiler kan du räkna med 
ett avstånd som motsvarar 1,5 gånger 
takhöjden.
Arbetsplatsbelysning: På kontor sitter 
profilen ofta parallellt med skrivbordens 
riktning.
Wallwashing: För jämn wallwashing 
sitter Invia parallellt med väggen. 
Du kan utgå från ett väggavstånd 
som motsvarar ca 0,4 gånger takhöjden. 

Accentuerande belysning: För accen-
tuerande belysning med strålkastare ska 
du hålla dig till museivinkeln. Ljusets 
infallsvinkel ska vara ungefär 30°.

Steg 1: 
Rätt placering

Rita upp Invia-systemets layout i rum-
mets tak. Ta hänsyn till att du vid behov 
kan kapa profilerna, men att Invia-ar-
maturerna har fasta längder på 300mm 
och 1800mm (linjära armaturer) 
resp. 300 x 300mm (hörnarmaturer). 

Steg 2: 
Planera layouten 

För Invia skiljer man mellan mekaniska 
förbindningsdelar och rent elektriska 
förbindningsdelar. Alla profiler levereras 
med en mekanisk förbindningsdel 
medan elektriska förbindningsdelar 
beställs separat.  
Antalet elektriska förbindningsdelar 
beror på antalet skarvar. Se sida 44ff för 
mer komplexa anläggningar eller slutna 
former som kvadrater och fyrkanter. 

Systemets största längd beror på vilka 
nätaggregat som väljs och den planera-
de bestyckningen med armaturer.

Steg 6: 
Planera matningar och 
förbindningsdelar

Med styrningstypen (styrbar on/off, 
DALI eller Casambi Bluetooth) bestäm-
mer du det nödvändiga antalet ledare 
och elektriska anslutningsledningar 
samt vilka andra elektriska tillbehörsde-
lar som behövs.

Steg 5:
Välj styrning

Sammanställ de utvalda delarna i en 
stycklista. Tillbehör som passar din 
Invia-profil hittar du på profilens data-
blad. Stycklistan och layouten för Invia 
är en viktig grund för den senare instal-
lationen och möjliga kompletteringar 
av din Invia-anläggning.
Samtidigt bör du även bestämma mon-
teringsmaterialet som tillhandahålls på 
plats och som måste överensstämma 

med de byggrättsliga kraven.
För enklast tänkbara planering 
rekommenderar vi Invia Konfigurator. 
www.erco.com/invia-configurator.

Steg 7:
Specificera produkter 
och tillbehör

Bestäm om ditt Invia-system ska mon-
teras utanpåliggande, nedpendlat eller 
infällt i taket. Ett annat alternativ är 
montering i ett systemtak. För utanpå-
liggande och nedpendlad montering 
behöver du påbyggnadsprofilen och 
för infälld montering behöver du 
inbyggnadsprofilen för slät eller över-
täckande montering. Den övertäckande 
inbyggnadsprofilen är även lämplig 

för montering i systemtak. Du hittar 
passande monteringstillbehör på profi-
lens datablad.

Steg 4:
Bestäm monteringssätt

Bestäm hur många nätaggregat som 
krävs och deras storlek. Bestäm var 
nätaggregaten ska placeras. Nätaggre-
gaten kan monteras utanpå taket eller 
inne i taket. 

Steg 3: 
Planera nätaggregaten
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Utanpåliggande montering
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Översikt över tillgängliga komponenter för utanpåliggande montering

Det linjära ljussystemet Invia är 
utformat för olika monteringssätt.
Nedan följer en översikt över 
tillgängliga komponenter för 
utanpåliggande montering.
Information om lämpliga 
armaturer hittar du på sidan 36 
och framåt.

1 Ändplatta 7 DALI förbindningsdel 13 Elektrisk adapter och monteringssats 
för Minirail 48V

2 Invia-profil 8 Casambi-DALI-gateway 14 Minirail 48V strömskena, matning 
och 48V strålkastare

3 Mekanisk förbindningsdel* 9 Anslutningsledning, 4-polig 15 Täcklock

4 Invia hörnprofil 10 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher

5 Elektrisk förbindningsdel 11 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher hörn

6 Nätaggregat 12 Invia 48V-armatur downlight,  
hörn

*Leveransomfång profil

Utanpåliggande montering
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Mönsterinstallationer för utanpåliggande montering

Stycklista för linjär utanpåliggande montering 

Nummer  Antal Benämning
1 2 Invia utanpåliggande profil
3 2 Ändplatta
4 2  Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning

Stycklista för L-formad utanpåliggande montering

Nummer  Antal Benämning
1 3 Invia utanpåliggande profil
2 1 Invia utanpåliggande hörnprofil
3 2 Ändplatta
4 4 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning

Stycklista för fyrkantig utanpåliggande montering*

Nummer  Antal Benämning
1 6 Invia utanpåliggande profil
2 4 Invia utanpåliggande hörnprofil
4 9 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi sam-
manställt tre vanliga installatio-
ner. Antalet fästpunkter beror 
på systemets storlek och belast-
ning. Om det linjära ljussystemet 
endast utrustas med Invia-arma-
turer räcker det med fastsättning 
på profilernas ändar. 
Följande uppgifter gäller minimal-
konfigurationer för anläggningar 
som styrs med DALI.
Ritningarna är endast schema-
tiska.

Ingen elektrisk förbindningsdel här,  
annars bildas en sluten ring med 
DALI-styrledningar!
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Typiskt förlopp vid utanpåliggande installation

Steg 1: 
Ta upp fästhål i profilen

Steg 2: 
Sätt fast profilen

Steg 3: 
Montera fler profiler 

Steg 4:
Utför elanslutningen

Steg 5:
Sätt in de elektriska förbind-
ningsdelarna och montera 
ändplattorna

-  Kapa profilen (frivilligt).
-  Ta upp fästhål i profilen om den ska 

monteras på en underkonstruktion 
eller i taket.

-  Profilens mitt är markerad med ett 
spår.

-  Dra in elkabeln.
-  Valfritt: Ta upp fästhål i taket.
-  Sätt fast profilen i taket eller på 

underkonstruktionen. Vänta med att 
dra åt fästskruvarna helt.

-  Sätt fast den mekaniska förbindnings-
delen (medföljer) på den monterade 
profilen och montera ytterligare en 
profil.

- Dra åt fästskruvarna.

-  Anslut den elektriska förbindnings-
delen (tillbehör) och montera den 
i profilen.

-  Placera en elektrisk förbindningsdel 
vid varje skarv som ska förbindas 
elektriskt.

- Montera ändplattorna.

-  Klart! Nu kan du sätta in armaturerna 
eller monteringssatsen för Minirail 
48V (se sidan 36 ff.). 

-  Förslut ännu öppna områden med 
täcklock när armaturerna har 
monterats.
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Utanpåliggande montering

Du kan montera Invia påbyggnadsprofil i alla bärkraftiga tak inomhus. Det går i princip även att montera 
den i takkanaler eller lämpliga taköppningar. Med tillbehör kan du även använda påbyggnadsprofilen för 
pendelmontering.

Påbyggnadsprofilen 
i översikt

I kapitlet ”Invia-armaturer” 
på sidan 36 och framåt hittar du 
närmare information om place-
ringen av Invia-profilerna. Infor-
mation om elanslutningen finns 
i kapitlet ”Elinstallation” på 
sidan 44 och framåt.

Mått

Utrymme för 
ledningsdragning 
(d max 16mm)

SD-ledare

48V DC-ledare

Plats för mekanisk 
förbindningsdel

Plats för täcklock

Plats för downlight, 
wallwasher och monte-
ringssats för Minirail

Område för 
skruvmontering

Plats för mekanisk 
förbindningsdel och 
fästskruvar
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Produktvarianter

Utanpåliggande montering
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Montageposition

Downlight
För optimal belysning av kontorsar-
betsplatser rekommenderas att Invia 
48V-profilerna placeras mitt över 
skrivbordens längdaxel.

Downlight
För en jämn grundbelysning kan ett 
ungefärligt armaturavstånd (d) mellan 
två Invia linjära ljussystem vara 1,5 
gånger armaturens höjd (h) över den 
belysta ytan.

Väggavståndet bör vara halva armatu-
ravståndet.

Ljuslinje
Placera armaturer med diffus ljusför-
delning mitt över kommunikationsytor 
eller andra linjära strukturer som ska 
framhävas.

Invia-armaturerna kan monteras i form av ett genomgående, 
linjärt ljussystem utan mellanrum. 

Utanpåliggande montering

Placering
Avståndet mellan Invia wallwashers och 
väggen bör motsvara ungefär 0,4 gång-
er takhöjden. Planera armaturerna så 
att de sitter på rad utan mellanrum. 
Vi rekommenderar att armaturerna 
planeras med en lämplig programvara 
för ljusplanering.
Observera inför planeringen att arma-
turerna inte kan kapas. De finns endast 
i längder på 300 och 1800mm (linjära) 
samt 300x300mm (hörn).

Hörn-wallwasher
Hörn-wallwashers är bara avsedda för 
innerhörn.
För högsta möjliga jämnhet är det 
mycket viktigt att avståndet till väggen 
är samma hela vägen och att väggav-
ståndet ligger inom det föreskrivna 
intervallet. Vid en takhöjd på 3,00m 
rekommenderas ett väggavstånd på ca 
1,20m.
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Utanpåliggande montering

Utanpåliggande montering
För varje 1800mm-profil krävs minst 
två fästpunkter. Om monteringssatsen 
för Minirail 48V ska användas krävs 
fler fästpunkter. Antalet fästpunkter 
beror på den planerade bestyckningen 
med armaturer. Hörnprofiler ska endast 
fästas direkt om de ska monteras vid 
systemets ände. I annat fall räcker det 
med den mekaniska förbindningsdelen.

Kabeldragning i profilen
På Invia påbyggnadsprofiler kan anslut-
ningsledningen dras i profilens övre del.
Om anslutningsledningen inte kommer 
ut ur taket vid profilens ände kan du 
dra ledningen genom profilens övre del 
fram till önskad matningspunkt.

Fastsättning
Ta upp fästhål i mittdelen på plats. 
För att fästskruven helt ska döljas 
i profilen får skruvhuvudets diameter 
inte överstiga 8mm.

Planering av montering 
för direkt fastsättning 

Tips för planering och montering
Observera även monteringsanvisningarna som medföljer produkten!

Dra in anslutningsledningarna 
i profilen
De linjära Invia-profilerna för utanpå-
liggande takmontering har i ena änden 
en stor öppning på ca 30x41 mm. Om 
öppningens läge inte passar kan du ta 
upp ett nytt hål för ledningsgenom-
föring på valfritt ställe i profilen.
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Utanpåliggande montering

Allmänna anvisningar 
för planering och 
installation 

Tips för planering och montering

Kapning av Invia-profiler
Du kan måttbeställa specialtillverkade 
Invia 48V-profiler, men i många fall är 
det mer praktiskt att kapa standard-
längderna direkt på byggplatsen, t.ex. 
med en kapsåg. Gör snittet rätvinkligt 
och rent så att det inte uppstår fula 
mellanrum i skarvarna. 

Användning av ändplattor
Av säkerhetsskäl och även för utse-
endets skull bör du alltid montera 
ändplattor på Invia-profilernas öppna 
ändar.
De förhindrar även att spackel eller 
färg tränger in från sidan i profilen.

Förbindning av Invia-profiler
Den tredelade mekaniska förbindnings-
delen (medföljer profilen) skapar en 
säker förbindning mellan två profiler. 
Den mittre delen har fyra skruvar som 
säkerställer en fast och belastningsbar 
sammankoppling av profilerna. De båda 
sidodelarna ser till att profilens kanter 
alltid ligger i linje.

Montering av täcklock
Om delar av profilen inte förses med 
armaturer kan du täcka för dem med 
täcklock. Täcklocken kan kapas till på 
plats med en såg som är lämplig för 
plastmaterial.

Observera att armaturerna bara finns 
i längderna 300 och 1800mm. Om du 
vill ha ett genomgående linjärt ljussys-
tem fram till profilens ände ska du kapa 
profilen i längder som är delbara med 
300mm. 
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Pendelmontering
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Invia-systemet är utformat för 
alla monteringssätt. 
Nedan följer en översikt över till-
gängliga komponenter för pen-
delmontering. 
Som profil används här påbyg-
gnadsprofilen. Pendelrörupphän-
gen och monteringskomponen-
terna är identiska med tillbehören 
som används för ERCO ströms-
kenor. 
Tillgängliga armaturer hittar du 
på sidan 36 och framåt.

Pendelmontering

Översikt över tillgängliga komponenter för pendelmontering

1 Ändplatta 7 DALI förbindningsdel 13 Elektrisk adapter och monte-
ringssats för Minirail 48V 19 Wireupphäng takkopp

2 Invia-profil 8 Casambi-DALI-gateway 14 Minirail 48V strömskena, matning 
och 48V strålkastare 20 Invia 48V uplight

3 Mekanisk förbindningsdel* 9 Anslutningsledning, 4-polig 15 Täcklock 21 Wireupphäng

4 Invia hörnprofil 10 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher 16 Wireupphäng

5 Elektrisk förbindningsdel 11 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher hörn 17 Pendelrörupphäng

6 Nätaggregat 12 Invia 48V-armatur downlight,  
hörn 18 Monteringskomponent

*Leveransomfång profil
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Pendelmontering

Stycklista för linjär pendelmontering 

Nummer  Antal Benämning
1 2 Invia utanpåliggande profil 
3 2  Ändplatta
4 2 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel
7 1 Anslutningsledning
8 1 Pendelrörupphäng
9 1 Monteringskomponent
10 2 Wireupphäng med monteringskomponent

Stycklista för L-formad pendelmontering

Nummer  Antal Benämning

1 3 Invia utanpåliggande profil 
2 1 Invia utanpåliggande hörnprofil 
3 2  Ändplatta
4 4 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel
7 1 Anslutningsledning
8 1 Pendelrörupphäng
9 1 Monteringskomponent
10 4 Wireupphäng med monteringskomponent

Stycklista för fyrkantig pendelmontering*

Nummer  Antal Benämning

1 6 Invia utanpåliggande profil 
2 4 Invia utanpåliggande hörnprofil 
4 9 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel
7 1 Anslutningsledning
8 1 Pendelrörupphäng
9 1 Monteringskomponent
10 9 Wireupphäng med monteringskomponent

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstalla-
tioner. 
Antalet fästpunkter beror på 
systemets storlek och belastning. 
Följande uppgifter gäller minimal-
konfigurationer för anläggningar 
som styrs med DALI.
Ritningarna är endast schema-
tiska.

Ingen elektrisk förbindningsdel här, annars 
bildas en sluten ring med DALI-styrledningar!
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Typiskt förlopp vid pendelmontering av Invia

Steg 1: 
Förbered profilen

Steg 2: 
Sätt fast profilen
Montera uplighten

Steg 3: 
Utför elanslutningen 

Steg 4:
Montera fler profiler

Steg 5:
Sätt in de elektriska förbind-
ningsdelarna och montera 
ändplattorna

-  Kapa profilen (frivilligt).
-  Borra ett hål för att sätta in 

den anslutningsledningarna
-  Sätt in två monteringskom-

ponenter för fastsättning av 
wireupphäng eller pendelrör 
i profilen.

-  Fäst wireupphänget eller pendelrör-
upphänget i taket.

-  Sätt fast en uplight (frivilligt) på 
profilens ovansida.

-    Sätt fast profilen i upphängen. 

-  Installera nätaggregatet och en 
eventuell DALI-förbindningsdel.

-  Dra elkabeln genom profilen och 
anslut den i den elektriska förbind-
ningsdelen.

-  Sätt in den elektriska förbindningsde-
len i profilen.

-   Montera den mekaniska förbind-
ningsdelen.

-  Sätt fast ytterligare en profil eller 
hörnprofil. 

-  Montera ytterligare profiler enligt 
beskrivningen ovan.

-  Placera en elektrisk förbindningsdel 
vid varje skarv som ska förbindas 
elektriskt.

- Montera ändplattorna.

-  Klart! Nu kan du sätta in armaturerna 
eller monteringssatsen för Mini-
rail 48V (se sidan 36 ff.)  
                                         . 

-  Förslut ännu öppna områden med 
täcklock när armaturerna har 
monterats.
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Pendelmontering

Montageposition

Uplight
Indirektstrålande uplights används 
för att lysa upp taken och understryka 
dimensionerna i rum med stor takhöjd 
eller för att minska kontrasterna i rum-
met. Det bästa avståndet (d) mellan 
ljussystemet och taket är 0,5 meter.

Downlight
För optimal belysning av kontorsar-
betsplatser rekommenderas att Invia 
48V-profilerna placeras mitt över skriv-
bordens längdaxel.

Ljuslinje
Placera armaturer med diffus ljusför-
delning mitt över kommunikationsytor 
eller andra linjära strukturer som ska 
framhävas.

Invia-armaturerna kan monteras som ett linjärt ljussystem nästan utan 
skarvar. 

En Invia-uplight består av tre separata 
armaturer som är fast förbundna med 
varandra. Armaturerna kan inte skiljas 
åt på plats. Hela uplighten är optimerad 
för en 1800mm-profil. 

Placering
Avståndet mellan Invia wallwashers och 
väggen bör motsvara ungefär 0,4 gång-
er takhöjden. Planera armaturerna så 
att de sitter på rad utan mellanrum. 
Vi rekommenderar att armaturerna 
planeras med en lämplig programvara 
för ljusplanering.
Observera inför planeringen att arma-
turerna inte kan kapas. De finns endast 
i längder på 300 och 1800mm (linjära) 
samt 300x300mm (hörn).

Hörn-wallwasher
Hörn-wallwashers är bara avsedda för 
innerhörn.
För högsta möjliga jämnhet är det 
mycket viktigt att avståndet till väggen 
är samma hela vägen och att väggav-
ståndet ligger inom det föreskrivna 
intervallet. Vid en takhöjd på 3,00m 
rekommenderas ett väggavstånd på ca 
1,20m.
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ERCO monteringskom-
ponenter

ERCO upphäng 
(takkopp, pendelrör 
och wire)

SD-ledare

48V DC-ledare

Pendelmontering

Översikt av påbygg-
nadsprofil för pendel-
montering

I kapitlet ”Invia-armaturer” på 
sidan 36 och framåt hittar du 
närmare information om place-
ringen av Invia-profilerna. Infor-
mation om elanslutningen finns 
i kapitlet ”Elinstallation” på 
sidan 44 och framåt.

Mått

Plats för mekanisk 
förbindningsdel

Plats för mekanisk 
förbindningsdel

Plats för täcklock

Plats för downlight, 
wallwasher och monte-
ringssats för Minirail

Tips för planering och montering
Observera även monteringsanvisningarna som medföljer produkten!
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Kabeldragning i profilen
På Invia påbyggnadsprofiler kan anslut-
ningsledningar dras i profilens övre del.
Om anslutningsledningen inte kommer 
ut ur taket vid profilens ände kan du 
dra ledningen genom profilens övre del 
fram till önskad matningspunkt.

Dra in anslutningsledningarna 
i profilen
Använd pendelrörupphänget eller wire-
upphänget med genomföring tillsam-
mans med monteringskomponenten. 

Allmänna anvisning-
ar för planering och 
installation 

Pendelmontering

Kapning av Invia-profiler
Du kan måttbeställa specialtillverkade 
Invia 48V-profiler, men i många fall är 
det mer praktiskt att kapa standard-
längderna direkt på byggplatsen, t.ex. 
med en kapsåg. Gör snittet rätvinkligt 
och rent så att det inte uppstår fula 
mellanrum i skarvarna. 

Användning av ändplattor
Av säkerhetsskäl och även för utse-
endets skull bör du alltid montera 
ändplattor på Invia-profilernas öppna 
ändar.

Förbindning av Invia 48V-profiler
Den tredelade mekaniska förbindnings-
delen (medföljer profilen) skapar en 
säker förbindning mellan två profiler. 
Den mittre delen har fyra skruvar som 
säkerställer en fast och belastningsbar 
sammankoppling av profilerna. De båda 
sidodelarna ser till att profilens kanter 
alltid ligger i linje.

Montering av täcklock
Om delar av profilerna inte förses med 
armaturer kan du täcka för dem med 
täcklock. Täcklocken kan kapas till på 
plats med en såg som är lämplig för 
plastmaterial.

Observera att armaturerna bara finns 
i längderna 300 och 1800mm. Om du 
vill ha ett genomgående linjärt ljussys-
tem fram till profilens ände ska du kapa 
profilen i längder som är delbara med 
300mm. 
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Pendelmontering av upphäng

Dold ledningsdragning
Pendelrörupphäng möjliggör diskret 
matning för systemet. Röret har plats 
för den 4-poliga anslutningsledningen 
(tillbehör) för Invia 48V.

Pendelrörupphäng
Dold ledningsdragning och hög 
stabilitet

Pendelrörupphäng
Monteringstips

Stabil fastsättning
För nedpendlade system måste utöver 
den statiska belastningen även den 
dynamiska belastningen beaktas. Det 
räcker med ett luftdrag för att sätta 
systemet i rörelse. En asymmetrisk 
belastning, t.ex. på grund av en strål-
kastare som är riktad åt sidan, kan 
framför allt i linjära system leda till att 
profilen böjs något. Ett pendelrörupp-
häng gör systemet styvare och förhin-
drar sådana effekter. 

Kapa pendelröret
-  Bestäm den nödvändiga längden med 

exempelvis ett lasermätsystem.
-  Kapa röret till nödvändig längd.
-  På förfrågan kan även pendelrör med 

längder över 1,50m levereras. 

Placera pendelröret
-  Det är inte möjligt att montera upp-

hängningen direkt ovanför påbygg-
nadsprofil stora öppning.

 -  Om du vill mata in via monterings-
komponenten ska du först skapa ett 
hål på önskad plats i profilen och 
montera monteringskomponenten 
över hålet.

-  Börja med att montera takkoppens 
bottenplatta i taket och monterings-
komponenten på profilen. Ta hjälp av 
en annan person och sätt fast profilen 
i upphängen med monteringskompo-
nenterna.

För pendelmontering behöver du en 
del monteringstillbehör utöver själva 
påbyggnadsprofilen. Tillbehören för 
upphängning hittar du i databladen 
för Invia-profilen för utanpåliggande 
montering. Det är samma tillbehör som 
används för ERCO strömskena. Du hittar 
närmare information i följande avsnitt.

Planering av pendel-
montering 
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Monteringskomponenter 
För pendelrörupphäng och vissa wire-
upphäng behöver du en separat mon-
teringskomponent. Denna komponent 
skjuts in och fixeras i profilens övre 
del. Upphängen sätts fast på monte-
ringskomponenten med en insexnyckel. 
Lämplig för montering över en fog.

Skarvförbindelse
Skarvförbindelsen gör det möjligt att 
fästa det linjära ljussystemet Invia 
i befintliga systemupphäng i taket.
Skarvförbindelsen skjuts in i profilens 
övre del när systemet monteras.

Upphäng 
Upphängen gör det möjligt att fästa 
Invia-systemet i befintliga system-
upphäng i taket. De höga kanterna på 
Invia-profilen gör att upphängen inte 
syns nedifrån.
Upphängen kan även eftermonteras. 

Monteringskom-
ponenter

Wireupphäng med takkopp och 
tvåpunktsfäste
Följande utföranden är tillgängliga:
1.  Wireupphäng med takkopp och 

matningsmöjlighet.
2.   Wireupphäng med takkopp och 

matningsmöjlighet, platt utförande.
Takkopparna finns i svart och vitt och 
wirelängden är 2500mm. Större längder 
kan levereras på förfrågan.
Dessa upphäng rekommenderas när 
det linjära ljussystemet ska anslutas i 
taket eller då takmaterialet kräver ett 
tvåpunktsfäste. 
För montering på profilen behöver du 
en monteringskomponent som beställs 
separat.

Wireupphäng med enpunktsfäste
Vajrarna syns knappt på håll och gör att 
det linjära ljussystemet tycks sväva fritt. 
Följande utföranden är tillgängliga:
1.  Wireupphäng med enpunktsfäste.
2.  Wireupphäng med ledningsinföringar 

för ledningar med diametrar upp till 
9mm.

3.   Wireupphäng med enpunktsfäste och 
förmonterade monteringskomponen-
ter för direkt montering.

Wirelängden är 2500mm, men större 
längder kan levereras på förfrågan.
För variant 1 behöver du en mon-
teringskomponent för fastsättning 
på Invia-profilen. Denna komponent 
beställs separat.

Flexibel användning
Punktupphäng är lämpliga för snedtak 
upp till 10°.
Höjdinställningen sker mycket enkelt 
utan verktyg med snabbkopplingsplin-
tar.

Wireupphäng
Elegant utseende och flexibel 
användning

Pendelmontering av upphäng
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Infälld montering
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Infälld montering, slätt/övertäckande

Översikt över tillgängliga komponenter för infälld montering

Invia-systemet är utformat för alla 
monteringssätt.
Nedan följer en översikt över till-
gängliga komponenter för infälld 
montering. Invia-profilerna för 
slät montering monteras direkt i 
gipstaket. Det krävs inga separata 
putsprofiler för takinfällning. 
Tillgängliga armaturer hittar du på 
sidan 36 och framåt.

1 Ändplatta 7 DALI förbindningsdel 13 Elektrisk adapter och monteringssats 
för Minirail 48V

2 Invia-profil 8 Casambi-DALI-gateway 14 Minirail 48V strömskena, matning 
och 48V strålkastare

3 Mekanisk förbindningsdel* 9 Anslutningsledning, 4-polig 15 Täcklock

4 Invia hörnprofil 10 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher 16 Monteringskomponent för 

upphängning på plats

5 Elektrisk förbindningsdel 11 Invia 48V-armatur downlight,  
wallwasher hörn

6 Nätaggregat 12 Invia 48V-armatur downlight,  
hörn

*Leveransomfång profil

slätt övertäckande

*På bilden visas  
påbyggnadsprofilen
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Montageposition

Downlight
För optimal belysning av kontorsar-
betsplatser rekommenderas att Invia 
48V-profilerna placeras mitt över 
skrivbordens längdaxel.

Ljuslinje
Placera armaturer med diffus ljusför-
delning mitt över kommunikationsytor 
eller andra linjära strukturer som ska 
framhävas.

Invia-armaturerna kan monteras i form av ett genomgående, 
linjärt ljussystem utan mellanrum. 

Infälld montering, slätt/övertäckande

Placering
Avståndet mellan Invia wallwashers och 
väggen bör motsvara ungefär 0,4 gång-
er takhöjden. Planera armaturerna så 
att de sitter på rad utan mellanrum. 
Vi rekommenderar att armaturerna 
planeras med en lämplig programvara 
för ljusplanering.
Observera inför planeringen att arma-
turerna inte kan kapas. De finns endast 
i längder på 300 och 1800mm (linjära) 
samt 300x300mm (hörn).

Hörn-wallwasher
Hörn-wallwashers är bara avsedda för 
innerhörn.
För högsta möjliga jämnhet är det 
mycket viktigt att avståndet till väggen 
är samma hela vägen och att väggav-
ståndet ligger inom det föreskrivna 
intervallet. Vid en takhöjd på 3,00m 
rekommenderas ett väggavstånd på ca 
1,20m.

Downlight
För en jämn grundbelysning kan ett 
ungefärligt armaturavstånd (d) mellan 
två Invia linjära ljussystem vara 1,5 
gånger armaturens höjd (h) över den 
belysta ytan.

Väggavståndet bör vara halva armatu-
ravståndet.
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Infälld montering, slätt/övertäckande

Mönsterinstallationer
Som illustration har vi samman-
ställt tre vanliga mönsterinstal-
lationer. De avser varianterna för 
slät och övertäckande montering 
av Invia-profilen.
Antalet fästpunkter beror på 
systemets storlek och belastning. 
Följande uppgifter gäller minimal-
konfigurationer för anläggningar 
som styrs med DALI.
Ritningarna är endast schema-
tiska.

Stycklista för linjär infälld montering 

Nummer  Antal Benämning
1 2 Invia utanpåliggande profil
3 2 Ändplatta
4 2  Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning
8 3 Monteringskomponent för upphängning på plats

Stycklista för L-formad infälld montering

Nummer  Antal Benämning
1 3 Invia utanpåliggande profil
2 1 Invia utanpåliggande hörnprofil
3 2 Ändplatta
4 4 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning
8 5 Monteringskomponent för upphängning på plats

Stycklista för fyrkantig, infälld montering*

Nummer  Antal Benämning
1 6 Invia utanpåliggande profil
2 4 Invia utanpåliggande hörnprofil
4 9 Elektrisk förbindningsdel
5 1 Nätaggregat
6 1 DALI-förbindningsdel 
7 1 Anslutningsledning
8 10 Monteringskomponent för upphängning på plats

Ingen elektrisk förbindningsdel här,  
annars bildas en sluten ring med 
DALI-styrledningar!
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Typiskt förlopp vid infälld montering av Invia 48V

-  Kapa profilen (frivilligt).
-  Ta upp fästhål i profilen om den ska 

monteras på en underkonstruktion 
eller i taket.

-  Montera upphäng på profilen om 
monteringen ska vara nedpendlad.

-  Skjut in och fäst mellanlägg som 
motsvarar gipsskivornas tjocklek.

Steg 1: 
Förbered profilen

Direkt montering:
(se även kapitlet ”Utanpåliggande 
montering” på sidan 7 och framåt).
-  Ta upp fästhål allt efter behov.
-  Skjut tillbaka täckplåten i profilen och 

för in elkabeln.
 -  Fäst inbyggnadsprofilen slätt på 

underkonstruktionen. Vänta med att 
dra åt skruvarna helt. 

Nedpendlad montering: 
(se även kapitlet ”Pendelmontering” 
på sidan 15 och framåt).
-  Montera upphängen (medföljer inte) 

i taket.
-  Sätt fast profilen i upphängen.

Steg 2: 
Sätt fast profilen

-  Montera den mekaniska förbindnings-
delen (medföljer) och ytterligare en 
profil eller hörnprofil i taket.

- Montera ändplattorna.
-   Dra nu åt skruvarna vid montering på 

en underkonstruktion.
-  Skruva fast profilen i gipsskivorna.
-  Spackla över övergången mellan 

profilen och gipsskivorna.

Steg 3: 
Bygg ut systemet och 
färdigställ det mekaniskt 

-  Montera nätaggregatet och andra 
elektriska komponenter på lämpliga 
platser och anslut dem.

-  Anslut den elektriska förbindnings-
delen (tillbehör) och montera den 
i profilen.

-  Placera en elektrisk förbindningsdel 
vid varje skarv som ska förbindas 
elektriskt.

Steg 4:
Utför elanslutningen

-  Nu kan du sätta in armaturerna eller 
monteringssatsen för Minirail 48V. 

-  Förslut ännu öppna områden med 
täcklock när armaturerna har 
monterats.

Steg 5:
Montera armaturer eller mon-
teringssats för Minirail 48V

*På bilderna visas påbyggnadsprofilen
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Infälld montering, slätt

Invia inbyggnadsprofil för slät montering är mycket lämplig för montering i gipstak. Det går även att 
montera inbyggnadsprofilen i ursparningar i råa betongtak eller andra taktyper.

Inbyggnadsprofilen 
i översikt

I kapitlet ”Invia-armaturer” på 
sidan 36 och framåt hittar du 
närmare information om place-
ringen av Invia-profilerna. Infor-
mation om elanslutningen finns 
i kapitlet ”Elinstallation” på 
sidan 44 och framåt.

Fästskena med 
låsskruv för 
fastsättning av 
takskiva

Plats för 
fästskena

Spackelmassa

Takskivor 
Tjocklekar:
12,5 / 16 / 25mm
(1/2" / 5/8" / 1")

Gängskärande
fästskruvar
(medföljer inte)

SD-ledare

48V DC-ledare
Längsgående gänga för 
M4-gängskruvar för 
fastsättning av mon-
teringsmaterial som 
tillhandahålls av kunden

Mått

Plats för
ERCO monteringskom-
ponenter för nedpendlad 
montering

Område för 
direkt fastsättning

Plats för mekanisk för-
bindningsdel/fästskruv
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Anpassning av inbygg-
nadsprofilen till 
takskivans tjocklek

Produktvarianter

Anpassa profilen till takskivans 
tjocklek
-  Dra ut fästskenan ur Invia-profilen.
-  Vrid på fästskenorna och/eller skjut 

in dem på andra ställen i profilen. På 
det sättet ändrar du avståndet mellan 
fästskenan och profilens underkant.

-  Genom att skruva fast fästskenorna 
i takskivorna (t.ex. gipsskivor) för-
hindrar du att det uppstår sprickor 
mellan profilen och takskivan. 

-  Det rekommenderas att skruvförband 
med gängpressande skruvar placeras 
med 300mm mellanrum.

Infälld montering, slätt
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Infälld montering, slätt

Direkt montering 
i gipstak 

Nedpendlad montering 
i gipstak

Nedpendlad montering 
i gipstak på besvärligt 
underlag

Monteringsmöjligheter för linjära profiler i gipstak
Hörnprofiler behöver i allmänhet ingen egen fastsättning och bärs upp 
med de medföljande mekaniska förbindningsdelarna. Ta alltid hänsyn 
till det planerade materialets bärförmåga när materialet väljs. Montera 
alltid profilerna före takskivorna! Vid monteringen av profilerna är det 
fördelaktigt om en andra person hjälper till.

Direkt montering utförs på en under-
konstruktion eller annat underlag 
med tillräcklig bärförmåga, t.ex. ett 
betongtak.
De nödvändiga hålen i mittdelen tas 
upp på plats.

Vid nedpendlad montering kan du 
använda befintliga upphäng och 
bekvämt fästa dem på Invia-profilen 
med upphäng ur ERCOs tillbehörspro-
gram.

Nödvändigt material:  
-  Lämpliga fästskruvar (alternativt: 

pluggar) med en huvuddiameter på 
högst 8mm.

-  Gängpressande skruvar för fastsätt-
ning av fästskenor och takskivor.

När du använder det här monterings-
sättet får du nytta av de längsgående 
gängorna på sidorna. Detta monte-
ringssätt är speciellt lämpligt för myck-
et ojämna tak eller tak som behöver 
flera fästpunkter på grund av begränsad 
bärförmåga.

Infälld montering över 
en i efterhand skapad 
taköppning eller ett 
betongtak 

I taköppningar med jämna kanter går 
det även att montera en påbyggnads-
profil i taket.
I betongtak är ingjutning av ett 
formstabilt material ett alternativ. 
Om taköppningen har ojämna kanter 
rekommenderas en övertäckande 
inbyggnadsprofil (se sidan 32).

Nödvändigt material:  
-  Befintligt upphäng (t.ex. fästjärn 

enligt bilden).
-  M4-skruvar; gänglängd högst 6,5mm 

+ det befintliga upphängets tjocklek.
-  Gängpressande skruvar för fastsätt-

ning av fästskenor och takskivor. 

Nödvändigt material:  
-  Befintligt upphäng (t.ex. fästjärn 

enligt bilden).
-  ÈRCO skarvförbindelser eller upphäng.
-  Gängpressande skruvar för fastsätt-

ning av fästskenor och takskivor.
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Infälld montering, övertäckande

Invia övertäckande inbyggnadsprofil är mycket lämplig för montering i systemtak. Det går även att montera 
inbyggnadsprofilen i ursparningar i råa betongtak eller över i efterhand skapade taköppningar i olika 
taktyper. Ojämna kanter i taköppningar täcks av anläggningsytorna.

Inbyggnadsprofilen 
i översikt övertäckande

I kapitlet ”Invia-armaturer” på 
sidan 36 och framåt hittar du 
närmare information om place-
ringen av Invia-profilerna. Infor-
mation om elanslutningen finns 
i kapitlet ”Elinstallation” på 
sidan 44 och framåt.

Anliggningsyta för 
systemtakskivor 
eller täckskiva för 
ojämna taköppningar

SD-ledare

48V DC-ledare

Mått

Plats för
ERCO monteringskom-
ponenter för nedpendlad 
montering

Område för 
direkt fastsättning

Plats för mekanisk 
förbindningsdel

Plats för täcklock

Plats för downlight, 
wallwasher och monte-
ringssats för Minirail

Plats för mekanisk för-
bindningsdel/fästskruv
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Infälld montering, övertäckande

Produktvarianter
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Montering i tak av 
andra material eller 
över i efterhand skapa-
de taköppningar

Infälld montering, övertäckande 

Vad du behöver tänka på vid planering och montering 

Nedpendlad monte-
ring i rastertak eller 
systemtak

Direkt montering i råa 
betongtak

Vid nedpendlad montering kan du 
använda befintliga upphäng, t.ex. 
fästjärn enligt bilden, och bekvämt 
fästa dem på Invia-profilen med 
upphäng ur ERCOs tillbehörsprogram. 
Det är viktigt att förbindningen är så 
styv som möjligt så att systemet inte 
kan röra på sig när armaturerna eller 
monteringssatsen för Minirail 48V sätts 
på plats.
Som princip går det även att använda 
wireupphäng, men i så fall måste det 
vara möjligt att hålla fast profilen med 
en upphöjd takskiva.

Sätt fast en passande fyrkantprofil av 
ett form- och tryckstabilt material på 
gjutformen. Det rekommenderas att 
lägga in en liten fog mellan profilen och 
taköppningen.
Rådgör alltid med de som ansvarar för 
betongkonstruktionen.
När gjutformen tagits bort och betong-
arbetet färdigställts kan du montera 
profilen direkt i taköppningen. 

Invia övertäckande inbyggnadsprofil 
är även mycket lämplig för i efterhand 
skapade taköppningar. Mellanläggen 
täcker tillförlitligt ojämnheter på upp 
till 9mm längs taköppningarnas kanter. 
Förfarandet i detalj beror på materialet 
och taktypen.

Takskivorna kan läggas på det speciella 
mellanlägget. Takskivornas kanter blir 
då inte synliga.
Nödvändigt material:  
-  Befintligt upphäng (t.ex. fästjärn 

enligt bilden).
-  ÈRCO skarvförbindelser eller upphäng.
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Infälld montering

Allmänna anvisning-
ar för planering och 
installation 

Kapning av Invia-profiler
Du kan måttbeställa specialtillverkade 
Invia 48V-profiler, men i många fall är 
det mer praktiskt att kapa standard-
längderna direkt på byggplatsen, t.ex. 
med en kapsåg. Gör snittet rätvinkligt 
och rent så att det inte uppstår fula 
mellanrum i skarvarna. 

Användning av ändplattor
Av säkerhetsskäl och även för utse-
endets skull bör du alltid montera 
ändplattor på Invia-profilernas öppna 
ändar.
De förhindrar även att spackel eller färg 
tränger in från sidan i profilen.

Förbindning av Invia 48V-profiler
Den tredelade mekaniska förbindnings-
delen (medföljer profilen) skapar en 
säker förbindning mellan två profiler. 
Den mittre delen har fyra skruvar som 
säkerställer en fast och belastningsbar 
sammankoppling av profilerna. De båda 
sidodelarna ser till att profilens kanter 
alltid ligger i linje.

Montering av täcklock
Om delar av profilerna inte förses med 
armaturer kan du täcka för dem med 
täcklock. Täcklocken kan kapas till på 
plats med en såg som är lämplig för 
plastmaterial.

Observera att armaturerna bara finns 
i längderna 300 och 1800mm. Om du 
vill ha ett genomgående linjärt ljussys-
tem fram till profilens ände ska du kapa 
profilen i längder som är delbara med 
300mm. 
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Invia 48V-armaturer
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Wallwashers är armaturer med den 
speciella ljusfördelningen wallwash för 
jämn belysning av vertikala ytor. Invia 
48V wallwashers ger en mycket jämn 
belysning och är därigenom perfekta 
för lösningar med Human Centric 
Lighting (HCL). 
Storlekar: Linjär armatur på 1800 eller 
300mm; hörnarmatur på 300mm.

Invia 48V-downlights

Invia 48V-wallwashers

Invia 48V uplight

Minirail 48V-armaturer

Downlights är lämpliga för allmänbe-
lysning samt för belysning av kontors-
arbetsplatser och kommunikationsytor. 
Du kan välja mellan ljusfördelningar 
med spridningsvinklar på ca 70° och 90° 
samt varianter med UGR<19. Det finns 
även en diffus ljusfördelning.
Storlekar: Linjär armatur på 1800 eller 
300mm; hörnarmatur på 300mm.

Armaturer för Invia (översikt)

Uplights sprider ett diffust ljus mot 
taket och minskar kontrasterna i rum-
met. De är lika lämpliga för museer som 
kontor.
De är även fördelaktiga för belysning 
av speciellt utformade tak, takvalv och 
takmålningar.
Storlekar: Tredelad armatur för 
1800mm profil

Med monteringssatsen för Minirail 48V 
strömskenor kan du även installera 48V 
strålkastare i ditt Invia-system.

Exempel Uniscan



38 / 58

E Planeringsstöd för ERCO Invia 48V

Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
och formmässiga ändringar.

© ERCO GmbH 12/2022 Du hittar alltid aktuell information på 
www.erco.com

Downlight 70° / 90° / diffus

Anvisningar för 
planering

Kommunikationsytor/linjeföring 
i rummet
Välj diffus ljusfördelning här och pla-
cera armaturen mitt över kommunika-
tionsytorna.

Allmänbelysning
För att belysningen ska bli så jämn som 
möjligt bör den helst beräknas med en 
programvara för ljusplanering.
Armaturer med ljusfördelningen wide 
flood (ca 70°) i high-output-varianten 
är speciellt lämpliga för rum med hög 
takhöjd, medan ljusfördelningen extra 
wide flood (ca 90°) lämpar sig mycket 
väl för rum med låg takhöjd.

Kontorsarbetsplatser
För detta lämpar sig framför allt arma-
turer med en spridningsvinkel på ca 
70° och UGR<19 i kombination med 
Invia-uplighten. 
För optimal belysning av kontorsarbets-
platser rekommenderas att Invia-pro-
filerna placeras mitt över skrivbordens 
längdaxel.

Linjär 1800mm

Tillgängliga längder

Linjär 300mm

Hörn
300x300mm

Översikt

Armatur

Adapter

Varianter 
Alla armaturer kan levereras med ljus-
fördelningarna wide flood 70°, extra 
wide flood 90° och diffus. Armaturer 
med wide flood 70° finns dessutom i en 
variant med UGR<19.

Ljusfärger
Alla Invia-armaturer kan levereras 
med ljusfärgerna 2700K, 3000K, 3500K 
och 4000K. Varianter med tunable 
white på 2700–6500K kompletterar de 
monokromatiska armaturerna.

Montering 
Invia 48V-armaturer sätts in i profilen 
utan verktyg. Med det medföljande 
demonteringsverktyget tar du snabbt 
ut armaturerna ur profilen igen och kan 
när som helst placera dem på en annan 
plats.
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Wallwashers

Översikt

Armatur

Adapter

Linjär 1800mmUtföranden

Linjär 300mm

Hörn
300x300mm
(endast för  
innerhörn)

Ljusfärger
Alla Invia-armaturer kan levereras 
med ljusfärgerna 2700K, 3000K, 3500K 
och 4000K. Varianter med tunable 
white på 2700–6500K kompletterar de 
monokromatiska armaturerna.

Avskärmning 
Beroende på takets material och yta 
kan det i ogynnsamma fall uppstå 
släpljus på taket när inbyggnadsprofiler 
används. För att förhindra detta kan 
du montera avskärmningar (levereras 
separat) på armaturens eller det linjära 
ljussystemets ytterändar.
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Wallwashers

Anvisningar för 
planering

Placering
Avståndet mellan Invia wallwashers och 
väggen bör motsvara ungefär 0,4 gång-
er takhöjden. Planera armaturerna så 
att de sitter på rad utan mellanrum. 
Vi rekommenderar att armaturerna 
planeras med en lämplig programvara 
för ljusplanering.
Observera inför planeringen att arma-
turerna inte kan kapas. De finns endast 
i längder på 300 och 1800mm (linjära) 
samt 300x300mm (hörn).

Hörn-wallwasher
Hörn-wallwashers är bara avsedda för 
innerhörn.
För högsta möjliga jämnhet är det 
mycket viktigt att avståndet till väggen 
är samma hela vägen och att väggav-
ståndet ligger inom det föreskrivna 
intervallet. Vid en takhöjd på 3,00m 
rekommenderas ett väggavstånd på ca 
1,20m.

Belysningsstyrka Invia 48V wallwasher 
Exempel: Systemlängd 9,00m

Taghöjd (m)

Väggavstånd (m)

Genomsnittlig belys-
ningsstyrka (lx) 
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Uplight

Översikt Armatur

Adapter med 
ledning

Fästklämma

Anvisningar för 
planering

Utställningar och gallerier
Det linjära ljussystemet Invia kan 
kompletteras med uplights och Minirail 
48V-strålkastare. 
Med uplights sänker du kontrasterna 
i rummet och lyser upp taket, medan 
Minirail 48V-strålkastare används för 
ljussättning av föremål. 
 
.

Placering
Armaturen kan bara monteras i den 
nedpendlade, 1800mm långa påbygg-
nadsprofilen för Invia 48V. Det går inte 
att ta bort någon av de hopkopplade 
armaturerna på plats.
Armaturen består av tre hopkopplade 
armaturer som du placerar i profilen 
med jämn fördelning.
För optimal ljusfördelning bör avstån-
det till taket vara ca 500mm. Kortare 
avstånd ger sämre jämnhet och större 
avstånd leder till lägre belysningsstyrka. 

Ljusfärger
Alla Invia-armaturer kan levereras 
med ljusfärgerna 2700K, 3000K, 3500K 
och 4000K. Varianter med tunable 
white på 2700–6500K kompletterar de 
monokromatiska armaturerna.
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Översikt
Med monteringssatsen för Mini-
rail 48V kan du installera Minirail 
48V-armaturer i ditt Invia-system.
Monteringssatsen passar i alla 
Invia-profiler.

ERCO 48V-armatur för 
Minirail strömskenor
www.erco.com/
spotlights

Minirail 48V strömskena och 
matning. 
www.erco.com/minirail-48V

Monteringssats för 
Minirail 48V: 900mm 
adapterskena med fäst-
klammer och tre vred 
(Invia-tillbehör)

Elektrisk adapter med 
anslutningsledning
(Invia-tillbehör)

Invia-profil

Minirail 48V-armaturer
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Minirail 48V-armaturer

Arbetssteg vid montering
Kapa Minirail 48V-strömskenorna med 
hänsyn till den nödvändiga matningen. 
Arbetssteg*:
1.  Ta upp 5mm borrhål i Minirail 

48V-strömskenan (3/m).
2.  Anslut ledningen från den elektriska 

adaptern till matningen för Minirail 
48V.

3.  Snäpp fast adaptern på önskad plats 
i Invia-profilen.

4.  Snäpp fast adapterskenan på önskad 
plats i Invia-profilen.

5.  Sätt fast matningen på Mini-
rail-strömskenan.

6.  Sätt fast strömskenan på adapter-
skenan med vreden.

7. Sätt in ERCO 48V strålkastare. 

* Följ monteringsanvisningarna för 
delarna som används!

Monteringsanvisningar

Vilka komponenter behövs för 
montering av en Minirail strömskena 
i Invia-profilen?
1x monteringssats för Minirail 48V
1x  elektrisk adapter med anslutnings-

ledning
1x  Minirail 48V strömskena (specificeras 

separat på erco.com/minirail-48V)
1x  Minirail 48V matning (tillbehör till 

Minirail 48V strömskena; se databla-
det för Minirail 48V strömskena)

Elektrisk styrning
De monterade armaturerna kan styras 
on/off via Invia-systemet eller styras 
via Casambi Bluetooth om armaturerna 
har stöd för det. DALI-signalen kan inte 
användas för Minirail 48V.

Planering av montering
Monteringssatsen för Minirail 48V kan 
även eftermonteras i Invia-systemet.
Monteringssatsen för Minirail 48V 
består av en adapterskena (900mm 
lång) och tre vred för fastsättning av 
Minirail 48V-strömskenan.
Om du behöver en större längd kan du 
beställa ytterligare en monteringssats. 
Minirail 48V-strömskenan placeras 
då över båda adapterskenorna utan 
avbrott.

Monteringssats  
för Minirail 48V
Beståndsdelar

Elektrisk adapter med 
anslutningsledning
(Invia-tillbehör)

Monteringssats för 
Minirail 48V: 900mm 
adapterskena med fäst-
klammer och tre vred

Minirail 48V strömskena 
och matning. 
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Elinstallation
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Styrningstyp Kopplingskretsar
Styrbar on/off 1

DALI 64 adresser (analogt med DALI-bussen)ch)

Casambi Bluetooth
via Casambi-DALI-gatewayen

4 adresser (analogt med DALI-bussen)

I det här kapitlet hittar du 
information om följande:
Elektriska tillbehör
- Elektrisk förbindningsdel
- Nätaggregat
- ERCO DALI-förbindningsdel
- Casambi-DALI-gateway
Integration av 48V strålkastare 
för styrning med Casambi 
Bluetooth
- DALI-Casambi-gateway

Planering och installation
- System för styrning on/off
- System för styrning med DALI
-  System för styrning med 

Casambi Bluetooth

Elinstallation
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Elektrisk adapter
Anslutningsledning

Elektrisk förbindningsdel
Upphäng
Nätaggregat

Elektrisk förbindningsdel
Den elektriska förbindningsdelen är 
ett universellt användbart tillbehör. 
Du kan använda den för matning till 
Invia-systemet eller för att enkelt 
sammankoppla två profiler utan 
verktyg.

Nätaggregat
Invia 48V drivs med samma 
nätaggregat som Minirail 48V.
Nätaggregatet kan monteras nästan 
var som helst. ERCO 250W nätaggre-
gat kan till och med utökas med ett 
likadant nätaggregat så att en effekt 
på 500W blir tillgänglig.
Använd endast 250W nätaggregat för 
Invia armaturer med tunable white.

Pendelrörupphäng och wireupp-
häng med takkopp
Upphäng med takkopp gör det 
enkelt att ansluta ett nedpendlat 
Invia-system.

Elinstallation – tillbehör

Elektrisk adapter för Minirail 48V
Detta tillbehör gör det enkelt att 
ansluta en Minirail 48V strömskena 
som monteras i Invia-systemet.

Anslutningsledning
För pendelrörupphänget rekommende-
ras den 4-2,5mm² anslutningsledningen 
(L=2500mm) med en diameter på 
endast 7,6mm.
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ERCO DALI-förbind-
ningsdel,
Casambi-DALI-gateway

ERCO DALI-förbindningsdel
Det linjära ljussystemet Invia är ett 
system i skyddsklass III (SK III). Det 
betyder att Invia endast får drivas med 
skyddsklenspänning.
DALI-styrledningar leder inte 
skyddsklenspänning och måste 
därför behandlas och installeras 
som nätspänningsförande ledning-
ar. De får aldrig anslutas direkt till 
Invia-systemet!
Om du ändå vill styra ett Invia 
linjärt ljussystem med DALI måste 
DA-styrledningarna ovillkorligen dras 
via tillbehöret ”ERCO DALI-förbind-
ningsdel”. Då kan inga farliga spän-
ningar nå systemet.
De ingående kontakterna på DALI-för-
bindningsdelen är som vanligt märkta 
med ”DA”. De utgående kontakterna 
och motsvarande kontakter på den 
elektriska förbindningsdelen är märkta 
med ”SD”.
ERCO DALI-förbindningsdelen försörjs 
med spänning via nätaggregatets 48V 
DC-försörjning. I idealfallet utförs 
anslutningen i eller på 48V-nätag-
gregatet så att driftspänningen på 
48V och ”SD”-ledaren kan anslutas 
till Invia-systemet via den 4-poliga 
anslutningsledningen (tillbehör).

Casambi-DALI-gateway
Invia-systemet kan även styras 
trådlöst via Casambi-DALI-gateway-
en. Denna gateway behöver en egen 
nätanslutning för försörjningsspän-
ningen till DALI-bussen.
Observera att även tillbehöret 
”ERCO DALI-förbindningsdel” måste 
installeras mellan gatewayen och 
Invia-systemet. 
Denna gateway har fyra kanaler som 
kan användas på olika sätt beroende 
på armaturtypen.

Monokroma armaturer
Casambi-DALI-gatewayen har stöd för 
upp till fyra separata DALI-grupper. 
Det går även att använda broadcast. 
Armaturerna ska i så fall grupperas.

Tunable white
För armaturer med tunable white 
används en kanal för färginställning 
av alla armaturer. Med de övriga 
adresserna kan du ljusreglera upp till 
tre separata DALI-grupper.

Elinstallation – tillbehör
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Elinstallation – planering av nätaggregat

Välj passande 
nätaggregat

75W 120W 250W

Installation Den maximala längden på anslutnings-
ledningen mellan nätaggregatet och 
Invia-profilen beror på 
- nätaggregatet
- anslutningsledningens area LC

- strömskenans längd LP

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

Effekt Parallell-
koppling

Kortslutningssäker
Överlastskyddad

Överkoppling Infälld 
montering

Utanpåliggande 
montering

Monokrom Tunable white

 70W l l l

120W l l l

250W l l l l l l l

Egenskaper hos tillgängliga nätaggregat för användning med Invia

250V  

50/60Hz

48V  

LC  LP 

Nätaggregat Invia-profil

Nätaggregaten finns med olika effekter 
och egenskaper för varierande krav.
Använd endast 250W nätaggregat för 
Invia armaturer med tunable white.

ERCO nät- 
aggregat

Profilernas 
längd LP 

Elkabelns maximala längd LC  
vid en ledararea på
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 - -

Beroende på nätaggregatens kon-
stellation, Invia-profilens längd LP 
och matningens ledararea uppstår 
olika maximilängder LC för elkabeln till 
Invia-profilen. Den här tabellen ger stöd 
för din planering, men en behörig fack-
man måste alltid kontrollera projektet.

Maximal längd på 
elkabel och Invia profi-
lerna
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Elinstallation – planering av nätaggregat

ERCO nätaggregat på 250W kan installe-
ras på i stort sett vilken plats som helst. 
Tänk på följande när du väljer installa-
tionsplats:
-  Platsen ska vara torr och nätaggrega-

tet får inte utsättas för någon direkt 
värmekälla eller solljus.

-  Observera de ledarareor och maximala 
avstånd mellan nätaggregatet och 
Invia 48V-systemet som anges i instal-
lationsavsnittet.

-  Effekttal under 250W är endast lämp-
liga för infällning i tak eller montering 
i höljen som tillhandahålls på plats.

Installationsplats för 
nätaggregat

Utökning av nätaggregat (endast 
med 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

Val av nätaggregat Gör så här för att hitta ett lämpligt 
nätaggregat:
-  Bestäm hur många armaturer som 

behövs.
-  Addera deras anslutningseffekter.
-  Lägg till effekten hos minst en extra 

armatur för framtida förändringar. 
Lägg på ytterligare ca 5% för en 

Nätaggregat 70W Nätaggregat 120W Nätaggregat 250W

Ljusfördelning 
(systemeffekt) 

Armaturer 
(antal)

Längd linjärt 
ljussystem (m) 

Armaturer 
(antal)

Längd linjärt 
ljussystem (m) 

Armaturer 
(antal)

LLängd linjärt 
ljussystem (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

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

Wallwash  
(30W) 2 3,6 3 5,4 7 12,6

Anslutningseffekten avser armaturer med längden 1800mm och ljusfärgen 4000K/CRI 
82/styrbar on/off. Det angivna maximala antalet armaturer inbegriper redan en tole-
rans på 10%. 
 
Beräkningsexempel för armaturer med diffus ljusspridning och längden 1800mm: 
1. 8,5W +10% = 9,4W 
2. 75W: 9,4W = 8,97 armaturer 
3. 8 st. x 1800mm = linjärt ljussystem med längden 14,4m 
Du kan ansluta 8 armaturer med diffus ljusspridning till ett nätaggregat på 75W, vilket 
ger en systemlängd på 14,4m.

eventuell tolerans för det beräknade 
värdet.

-  Välj ett nätaggregat med nästa högre 
effekt.

-  Tabellen nedan ger en översikt över 
antalet armaturer som kan drivas från 
ett nätaggregat.
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-  Matningen sker med tillbehöret 
”elektrisk förbindningsdel” och kan 
ske ovanifrån eller från kortsidan. 

-   På en påbyggnadsprofil kan du dra 
ledningen via profilens övre del.

-  Om du använder ett pendelrörupp-
häng eller en wireupphäng med led-
ningsinföringar för ledningar måste 
hålet för anslutningskabeln vara 
direkt under upphängningen. Då för-
hindrar du att ledningen knäcks.

-  Du kan även använda den elektriska 
förbindningsdelen som koppling för 
förlängning av profiler eller monte-
ring av hörnprofiler.

Polaritet
Trots att det är ett likströmssystem har 
de elektriska förbindningsdelarna ing-
en polaritet som måste beaktas. Invia 
48V-armaturerna ställs automatiskt in 
på den polaritet som matas. 

Undantag
-  Observera polariteten när upp till två 

ERCO nätaggregat på 250W parallell-
kopplas!

-  Observera även DALI-förbindningsde-
lens polaritet.

Montageposition

Elinstallation – elektrisk förbindningsdel

Montageposition
De elektriska förbindningsdelarna resp. 
adaptrarna kan i princip placeras på val-
fri plats i profilen. Om armaturer ska 
monteras måste de gråmarkerade stäl-
lena lämnas fria, eftersom armaturer-

Skarv
För in den elektriska förbindningsdelen 
i profilen vid skarven. Observera pil-
markeringen på täcklocket.

Galvanisk isolering
Om du önskar använda flera nätagg- 
regat och vill undvika ringtopologier 
i DALI-systemen måste du skapa en 
galvanisk isolering vid en skarv. Lämna 
i så fall en skarv utan elektrisk förbind-
ningsdel och installera vid behov en ny 
matning bakom skarven. 

300mm armatur 300mm hörnarmatur

na annars inte kan monteras på öns-
kad plats.

Elektrisk förbindningsdel

300 mm armaturen och den elektris-
ka förbindningsdel kan inte monteras i 
samma ände av ett Invia-system.

Armatur1800mm 300mm armatur
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Elinstallation – planering av system

Invia-system för styrning on/off 
I det här avsnittet hittar du grundläggande information om elanslut-
ningen av ett Invia-system för styrning on/off. 

Installationsanvisningar: 
 -  Observera den maximala effekten hos 

nätaggregatet och de armaturer som 
används i Invia-profilen. 

-  Tänk även på att endast en gemensam 
kopplingskrets kan användas för den-
na installationstyp. Dimmer kan inte 
användas.

-  Dokumentera systemet noga så att 
det senare blir enklare att komplettera 
systemet eller ändra armaturbestyck-
ningen.

-  Ovannämnda koppling är endast ett 
exempel. 

Uplights

ERCO nätaggregat

Invia-armaturer

Elektrisk förbindningsdel (tillbehör)ERCO nätaggregat (tillbehör)

Anslutningsschema

Installation

Strömbrytare
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Elinstallation – planering av system

”SD”-ledare för Invia 48V-system får 
inte bilda elektriskt slutna strömkret-
sar, vilket även gäller ”DA”-ledare för 
DALI-styrningar. I annat fall kan det 
uppstå driftstörningar. Därför måste du 
bryta en sluten SD-krets vid en kopp-
lingspunkt genom att t.ex. utelämna 
den elektriska förbindningsdelen vid en 
skarv enligt grafiken nedan.

Du kan i princip använda vilket 
DALI-system som helst. Kontrollera 
att det DALI-system som används 
levererar en försörjningsspänning till 
DALI-bussen.

Invia-system som styrs med DALI 
I det här avsnittet hittar du grundläggande information 
om elanslutningen av ett Invia-system som styrs med DALI.

Vilket DALI-system 
är lämpligt?

Vad bör man tänka på?
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Installationsanvisningar: 
 -  Observera den maximala effekten hos 

nätaggregatet och de armaturer som 
används i Invia-profilen. 

-   Ledningarna till nätaggregatet och till 
ERCO DALI-förbindningsdelen måste 
vara lämpliga för nätspänningen.

-  Dokumentera systemet noga så att 
det senare blir enklare att komplettera 
systemet eller ändra armaturbestyck-
ningen.

-  Ritningen är endast ett exempel. 
Du kan styra Invia med alla vanliga 
DALI-system med bussförsörjning som 
används i elinstallationer, förutsatt 
att DALI-förbindningsdelen installeras 
mellan ditt DALI-system och Invia.

Elinstallation – planering av system

Invia-system som styrs med DALI 

Invia-uplight Invia-uplight

Invia-armaturer

ERCO nätaggregat

ERCO 
DALI förbind-
ningsdel

DALI-server och
styrdon

Strömbry-
tare

Dimmer Sensorer

Elektrisk förbindningsdel 
(tillbehör)

ERCO nätaggregat 
(tillbehör)

DALI-server 
(tillhandahålls 
av kund)

Anslutningsschema

Installation

ERCO DALI-förbind-
ningsdel (tillbehör)
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Installationsanvisningar:  
 -  Observera nätaggregatets maximala 

effekt och Invia-profilens maximala 
belastning. 

-   Ledningarna mellan nätaggregatet, 
Casambi-DALI-gatewayen och ERCO 
DALI-förbindningsdelen måste vara 
lämpliga för nätspänningen.

-  Casambi-DALI-gatewayen är nöd-
vändig om du vill styra hela systemet 
med enbart radiosignaler. Gatewayen 
fungerar då som ett DALI-system och 

Elinstallation – planering av system      

Invia-system som styrs  
med Casambi Bluetooth 

Invia-uplight Invia-uplight

Invia-armatur

ERCO nätaggregat ERCO DALI-förbindningsdel

Casambi-DALI- 
gateway

Strömbry-
tare

Dimmer Sensorer

Anslutningsschema

måste även anslutas till nätspän-
ningen.

-  Dokumentera systemet noga så att 
det senare blir enklare att komplettera 
systemet eller ändra armaturbestyck-
ningen.

-  Ritningen är endast ett exempel. 

Casambi-DALI- 
gateway 
(tillbehör)

Installation

Monteringssats för Minirail 48V med 
Minirail 48V strömskena och ERCO 
48V-armaturer

Smart Device med
Casambi Bluetooth- 
app

Elektrisk förbindningsdel 
(tillbehör)

ERCO nätaggregat 
(tillbehör)

ERCO DALI-förbind-
ningsdel (tillbehör)
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Invia-system som styrs med DALI
med integrering av Minirail 48V med armaturer som 
styrs med Casambi Bluetooth 

DALI-Casambi-gateway 
(tillbehör till 48V Casambi- 
armatur)

Installationsanvisningar: 
 -  Observera den maximala effekten hos 

nätaggregatet och de armaturer som 
drivs i Invia-profilen. 

-   Ledningarna till nätaggregatet och till 
ERCO DALI-förbindningsdelen måste 
vara lämpliga för nätspänningen.

-  Dokumentera systemet noga så att 
det senare blir enklare att komplettera 
systemet eller ändra armaturbestyck-
ningen.

-  Ritningen är endast ett exempel. 
Du kan styra Invia med alla vanliga 

Invia-uplight Invia-uplight

Strömbry-
tare

Dimmer Sensorer

Invia-armatur

ERCO nätaggregat

DALI-Casambi-
gateway 

DALI-server och 
styrdon

Anslutningsschema

Installation

DALI-system med bussförsörjning som 
används i elinstallationer, förutsatt 
att DALI-förbindningsdelen installeras 
mellan ditt DALI-system och Invia.

-  För integrering av Casambi-armaturer 
behöver du utöver monteringssatsen 
för Minirail och den elektriska adap-
tern även DALI-Casambi-gatewayen 
som du hittar i tillbehörsprogrammet 
för 48V-armaturer med Casambi 
Bluetooth.

DALI-server 
(medföljer inte)

Monteringssats för Minirail 48V med 
Minirail 48V strömskena och ERCO 
48V-armaturer

ERCO DALI-förbind-
ningsdel

Elektrisk förbindningsdel 
(tillbehör)

ERCO nätaggregat 
(tillbehör) ERCO DALI-förbind-

ningsdel (tillbehör)
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Statisk belastning

När du planerar ett Invia 
48V-system måste du även ta 
hänsyn till systemets statiska 
belastning.
Om du bara använder Invia-arma-
turer räcker det med två fästen 
för varje 1800mm-profil. Hörn-
profiler ansluts till de linjära pro-
filerna via mekaniska förbind-
ningsdelar och behöver bara ett 
eget fäste om de utgör systemets 
avslutning.
Om du planerar att använda 
Minirail 48V-strålkastare bör du 
undersöka den statiska situatio-
nen och eventuellt använda fler 
fästpunkter. 
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Armaturer för olika 
användningsområden
Allmänbelysning, wallwashing och 
arbetsplatsbelysning med hög visuell 
komfort 
Med Invia 48V kan armaturerna inte-
greras perfekt i arkitekturen. Armaturer 
som är helt infällda i profilen skapar 
ett kontinuerligt, linjärt ljussystem som 
följer arkitekturens linjer.

Profiler Armaturer Tillbehör
Tillgängliga som linjära profiler och 
hörnprofiler
Profil för utanpåliggande montering
Profil för övertäckande infällning 
Profil för slät infällning

Komponenter
Downlight diffus
Downlight wide 
flood°
Downlight extra 
wide flood°

Wallwashers
Uplight
Strålkastare för 
Minirail 48V 
(med tillbehör)

Elektriska
Nätaggregat 75W, 120W, 250W 
(internationellt)/96W (Nordamerika)
Elektrisk förbindningsdel
Anslutningsledning (4x2,5mm²)
DALI förbindningsdel
Casambi-DALI-gateway

Monteringstyper
Infälld
Infällning i systemtak
Utanpåliggande 
Pendel

Ljusfärger
2700K CRI 92
3000K CRI 82
3000K CRI 92
3500K CRI 92

4000K CRI 82
4000K CRI 92
Tunable white med
2700–6500K

Mekaniska
Tillbehör för nedpendling (pendelrör, 
wireupphäng med/utan takkopp)
Ändplattor
Täcklock

Mått (tvärsnitt)
Profil 
Inbyggnadsprofil, 
övertäckande 
Inbyggnadsprofil, 
slät (= infällnings-
djup)

43 x 94mm

62 x 79mm

56 x 81mm

Minirail 48V
Monteringssats för Minirail 48V 
strömskenor
Elektrisk adapter för Minirail 48V 

Mått (längd)
Linjär profil
Hörnprofil

1800mm 
(kan kapas)
300 x 300mm

Längd
Downlights, wallwashers 
300mm, 1800mm
300 x 300mm
Uplight
3 x 330mm modul för 1800mm profil

Längd
Anslutningsledning 
2500mm
Monteringssats för Minirail 48V
900mm

Styrningsmöjligheter
Styrbar on/off
DALI
Casambi Bluetooth (via gateway)

Styrningsmöjligheter 
Styrbar on/off
DALI
Casambi Bluetooth (via gateway)

Färger
Vit
Svart
Silver

Färg på avbländningselement
Vit
Svart

Färg 
Anslutningsledning
transparent
Monteringssats för Minirail 48V
svart
Monteringstillbehör 
Vit
Svart
Silver

Profiler för takinfäll-
ning samt utanpålig-
gande och nedpendlad 
montering 
Profiler för olika monteringssätt 
Invia 48V påbyggnadsprofil kan mon-
teras direkt i tak eller balkar. Med 
motsvarande tillbehör är påbyggnads-
profilen även lämplig för nedpendlad 
montering.
Den övertäckande inbyggnadsprofilen 
med anliggningsytor för akustikpaneler 
och takskivor är perfekt för montering 
i nedpendlade undertak.
Inbyggnadsprofilen för slät montering 
är mycket lämplig för gipstak.

Tillbehör för installation 
och komplettering av 
systemet
För enkel installation, ljusstyr-
ning och montering av Minirail 
48V-armaturer
Ett stort antal elektriska och mekaniska 
tillbehör gör det möjligt att anpassa 
systemet till alla monteringssituationer 
och ljusstyrningar.

Bilaga: ERCO Invia-systemet
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Planeringsstöd för ERCO Invia 48V

Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
och formmässiga ändringar.

© ERCO GmbH 12/2022 Du hittar alltid aktuell information på 
www.erco.com

Bilaga: ERCO Invia-systemet - Tillbehör

I grafiken nedan kan du undersöka vilka 
kombinationer som är möjliga med 
Invia-tillbehören.


