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"Man kan inte leva av farhågor." Denna attityd,  
som uttrycks i uttalandet av ERCOs grundare  
Arnold Reininghaus, präglar familjeföretaget 
ännu idag.

ERCO, som grundades 1934, upptäckte på 
1960-talet det nya området arkitekturbelys-
ning och införde det i Europa. Nu, inte ens 
50 år därefter, gör företaget anspråk på att 
vara den första tillverkaren av konventionella 
armaturer med ett produktprogram som helt 
och hållet bygger på LED-teknik. Modet att 
tidigt och konsekvent börja arbeta med nya 
områden och ny teknik var förutsättningen  
för att ERCO idag är en erkänd specialist på 
högkvalitativ digital arkitekturbelysning.

Även i fråga om användning av arkitektur- 
belysning håller vi sedan lång tid tillbaka en  
tydlig och konstant inriktning: Vi ser det imma- 
teriella materialet ljus som ett självständigt 
gestaltningsverktyg, med vilket rum och före-
mål kan modelleras, delas in och iscensättas. 
Följaktligen är ljuset för oss arkitekturens fjärde  
dimension. I enlighet med detta utvecklar 
ERCO ljusverktyg som en modulbaserad verk-
tygslåda för en användar- och perceptions-
orienterad ljusplanering. I dessa tider av allt 
större brist på naturresurser har vi även som 
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armaturtillverkare skyldigheten att ständigt 
förbättra våra produkter i fråga om energi- 
effektivitet och underhållsfrihet.

Den logiska konsekvensen för ERCO blir att 
fullända ljustekniken med LED – och dessutom 
bygga upp expertis på optoelektronik i före- 
taget. För att även i framtiden kunna erbjuda  
högkvalitativt, mycket energieffektivt och 
kostnadseffektivt ljus för alla typer av lokaler, 
har vi gett arkitekturbelysning med LED en  
helt ny utformning – från ljusskapande till 
ljusstyrning och reglerbarhet.

Med följande inblick i ERCOs utvecklings- 
arbete och en översikt över starka sidor och 
speciella egenskaper hos vår LED-ljusteknik  
vill vi presentera de mervärden som ljuslös-
ningar från ERCO erbjuder.
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ERCO utvecklar och tillverkar alla ljusverktyg  
i södra delen av Ruhr-området i ett industri-
komplex som fått utmärkelser för sin arkitek-
toniska kvalitet, där fabrik, laboratorier och 
kontor är inrymda. 

Med passion för innovativ ljusteknik skapar 
ERCO framtidsorienterad arkitektur. Syntesen 
av perfektionism i de tekniska detaljerna och 
den strategiska blicken för en hållbar, genom-
tänkt och användarorienterad arkitekturbelys-
ning återspeglas även i företagets arbetssätt. 
Det präglas av ett övergripande tänkesätt och 
smalt tvärvetenskapligt samarbete mellan ljus-
tekniker, konstruktörer, tillverkningsingenjörer  
och formgivare. Den livliga dialogen mellan 
ERCOs kompetenta medarbetare garanterar  
en dynamisk produktutveckling, ett högt inno-
vationstempo och högklassiga produkter.

Effektiv visuell komfort
Belysning kräver energi. Tillverkare, planerare,  
ingenjörer och användare ansvarar tillsammans  
för att begränsade resurser hanteras på ett 
klokt sätt. ERCOs svar på denna utmaning är 
en strategi för effektiv visuell komfort som 
förbättrar både energieffektiviteten och ljus-
kvaliteten. För denna användarorienterade 
ljusplanering, som utgår från människans sätt 
att orientera sig, har ERCO formulerat fem 
egenskaper som ligger till grund för vår pro-
duktutveckling: Kvalitativ ljusplanering, ver-
tikal belysning, effektiv ljusteknik, intelligent 
styrning och energieffektiv LED-teknik.

Forskning och utveckling
Som globalt verksamt företag följer ERCO de 
ljustekniska och planeringsrelaterade trenderna  
i den internationella ljus- och arkitektur-
branschen, och införlivar dem i utvecklingen  
av armaturer. Eftersom kvaliteten hos linssys-
temet avsevärt påverkar egenskaper, effekt 
och energieffektivitet i en LED-armatur, står 
optoelektroniken - gränssnittet mellan optik, 
elektronik och informatik - i centrum för 
ERCOs utvecklingsarbete. I egna laboratorier  
kontrolleras effekt, ljuskvalitet och livslängd 
hos alla produkter enligt mycket stränga krite-
rier. Grunden för den höga kvaliteten hos våra 
produkter med den senaste LED-tekniken byg-
ger på den övergripande tanken att betrakta  
ljus som en enhet – från specifikationen av 
LED och utvecklingen av linssystem och drift-
don till våra kunders planeringsuppgifter.

Ingenjörskonst för framtidens ljus
Utveckling i Tyskland för en global marknad

Produktutformning
Design har alltid spelat en betydelsefull roll 
hos ERCO. Det återspeglas i allt från företa-
gets fabriksarkitektur och det tydliga form-
språket hos ljusverktygen till det uttrycksfulla 
yttre intrycket. Med pålitliga koncept och stor 
kreativitet utvecklar ERCOs egna designteam 
ett självständigt formspråk präglat av funktio-
nell minimalism och anpassat till LED-tekniken 
i vårt produktprogram. Här utvecklas kontinu-
erligt den arketypiska, modulära systemdesign 
som i lika hög grad präglas av estetiska aspek-
ter på inredningen som funktionella hänsyns-
taganden, till exempel hållbar värmehantering  
och avbländning. ERCOs armaturfamiljer finns 
i flera storlekar och med olika monterings-
möjligheter, och de passar därigenom för en 
mängd tillämpningsområden och för lokaler 
av olika typ och storlek.

Produktion och montering
Teamen på ERCO följer och optimerar alla  
produktionsprocesser (elektronikproduktion, 
verktygstillverkning, plasttillverkning, metall-
bearbetning och montering) på ERCOs huvud-
fabrik mycket noga med målet att ständigt 
förbättra såväl energieffektiviteten som kva- 
liteten. ERCO tillverkar till och med ström- 
skenorna på plats för att ge planerare och 
installatörer bästa möjliga infrastruktur för 
montering av belysningsanläggningarna.  
Dessutom väljs alla leverantörer av produkter  
till ERCO omsorgsfullt med syftet att bygga  
upp långsiktiga, nära leverantörsrelationer. 
Grunden för det effektiva samarbetet är  
närheten mellan utveckling och produktion. 
Därför kan kunderna lita helt och fullt på 
ERCOs produkter.

ERCO individual
Med vår tjänst ”ERCO individual” kan ljus- 
fabriken erbjuda dig omfattande möjlig- 
heter att individualisera standardproduk-
terna och få stöd vid utvecklingen av avan-
cerade specialarmaturer. För ännu bättre 
avstämning av armaturerna till projekt- 
kraven erbjuder ERCO individual anpass- 
ning av standardprodukter, till exempel  
med alternativa LED-ljuskällor, över 10 000 
fler armaturfärger, individuella monterings-
lösningar och speciallösningar för integra-
tion i komplexa fastighetsstyrningar.
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LED-ljus i praktisk  
tillämpning

Både inomhus och utomhus har ERCO ambi-
tionen att arkitekturen ska kunna användas på  
bästa sätt med hjälp av ljus. Våra ljusverktyg 
skapas i mycket nära samarbete med arkitek-
ter, ljusplanerare och elplanerare. Vi utnyttjar  
LED-teknikens fulla potential: I centrum för 
vår produktutveckling står tanken på effektiv  
visuell komfort, det vill säga en kvalitativ  
ljusplanering för bästa möjliga indelning och 
ljussättning av rum. Det kompletteras av per-
fekt avbländning, energieffektivitet och lång 
livslängd vilket möjliggörs av den senaste 
LED-ljustekniken. ERCOs armaturer används 
framför allt inom följande tillämpningsom-
råden: Work och Culture, Community, Shop, 
Hospitality, Living, Public och Contemplation.  
Följande sidor visar mervärdet hos vår LED- 
ljusteknik i praktiken.

Memocorp Office i  
Sydney är utrustat  
med energieffektiva LED- 
armaturer från ERCO. 
Det tydligt strukturerade 
innertaket visar de starka 
sidorna hos downlights, 
som tack vare LED-ljus-
tekniken utgör ett este-
tiskt alternativ till lysrör-
sarmaturer. En kvalitativ 
ljusplanering med LED 
för kontor utmärker sig 

Arkitekturbelysning i 
byggnader för utbild-
ning, förvaltning och 
transport måste lysa  
upp stora rum med max-
imal kostnadseffektivitet 
under krävande använd-
ningsförhållanden, som 
exempelvis här i atriumet  
på Solent University i  
Southhampton. Tack  
vare energieffektiviteten  
även vid höga ljusflöden  
och minimala krav på  
underhåll erbjuder LED- 
ljustekniken den bästa 
möjliga lösningen.

Att ERCO alltid har upp-
fyllt de höga kraven på 
museibelysning visas av 
våra många referenser 
från hela världen. I Poly-
gon Gallery i Vancouver  
utnyttjas den mycket 
goda färgåtergivningen 
och det UV-fria LED- 
ljuset för skonsam pre-
sentation av konsten. 
Precisionen, jämnheten 
och briljansen i LED- 
ljuset framhäver utställ-
ningskoncepten och  
arkitekturen på bästa 
möjliga sätt.Ljus i modebutiker, hos 

bilåterförsäljare, på stor-
marknader och i köp-
centrum måste erbjuda 
maximal flexibilitet för 
ständigt växlande skylt-
ning. I Melissa Flagship 
Store i Singapore ljus-
sätts modeskorna med 
briljans och enastående 
färgåtergivning i LED-ljus 
från ERCO.

Work

Shop

Culture

Community

genom sin goda visuella 
komfort och exakta rums-
indelning, som dels upp-
fyller normerna och dels är 
anpassade efter människ-
ans perception – och möj-
liggör belysning med ett 
måttligt antal armaturer. 
Inte minst är LED-ljus från 
ERCO lämpligt som kon-
torsbelysning tack vare sin 
energieffektivitet och sina 
små underhållskostnader. 



  76  

LED-ljus i praktisk  
tillämpning

I den här villan i tyska  
Niedersachsen skapar 
inom- och utomhusbe-
lysningen en stämnings-
full atmosfär. I privat-
bostäder måste ljuset 
uppfylla vitt skilda krav 
som exempelvis belys-
ning för matbordet 
och läsfåtöljen eller för 
arbetsplatsen i köket och 
vid skrivbordet. En fördel 
med LED-ljusteknikens 
precision är att ljus med 
olika ljusfördelningar 
individuellt kan anpas-
sas till den aktuella upp-
giften. LED-ljuset har en 
behaglig färgtemperatur 
samt utmärkt färgåter-
givning och jämnhet – 
och är dessutom enastå-
ende energieffektivt.

På restaurangen i köp-
centrumet Oriocenter i 
Bergamo ljussätts sitt-
grupperna med varm-
vitt ljus. Ljus på restau-
ranger, barer och hotell 
bör skapa en atmosfär 
som motsvarar det egna 
gastronomiska koncep-
tet. LED-ljusverktyg kla-
rar det tack vare mycket  
god färgåtergivning 
som framhäver rätter-
nas fräschör och genom 
bekväm reglerbarhet för 
scenisk belysning. Med 
exakta och jämna ljus-
fördelningar kan borden, 
baren och salongerna 
avgränsas och fram-
hävas.

LED-ljusteknik ger inte 
bara stämningsfull belys-
ning av kyrkobyggnader, 
utan passar även för att 
framhäva den symbol-
iska betydelsen hos ljuset 
inom religionen. Genom 
jämnhet och precision 
hos de digitala ljusverk-
tygen skapas stillhet. 
Med hjälp av precisionen  
i ljusfördelningarna  
sätter de även exakta  
accenter över altaren och  
liknande kyrkoinredning 
samt framhäver orna-
ment, väggmålningar,  
kyrktak och moskéku- 
poler. För att möjliggöra  
en flexibel reglering av 
belysningsstyrkan för de 
värdefulla mosaikerna i 
domkyrkan i Siena sker 
styrningen trådlöst via 
en app.

Vad LED-ljus kan åstad-
komma vid belysning av 
historiska monument och  
offentliga platser visas 
av den nya belysningen  
av kejsarforumen i Rom. 
Med omväxlande varm-
vitt och neutralvitt ljus,  
riktat med hjälp av ex- 
akta ljusfördelningar,  
accentueras fasader och 

Living

Public

Contemplation

Hospitality

ornament så att plat-
sens symboliska egen-
skaper blir tydliga. 
LED-ljusverktygen  
passar tack vare sin  
goda visuella komfort, 
robusthet och under-
hållsfrihet för alla till-
lämpningar utomhus. 
Foto: Vittorio Storaro,  
Rom
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Ljuset från tak-washers, 
som sprider ljus i rummet, 
framhäver den skyddande  
effekten av taket och ska-
par en känsla av höjd och 
rymd även i rum med lågt 
i tak.

Produktivt arbete: 
Arbetsplatsarmaturer
Kan placeras fritt, bländ-
fria, reglerbara - ljus på 
arbetsplatsen måste fylla 
individens behov. ERCOs 
arbetsplatsarmaturer 
övertygar genom flexi- 
bilitet i användningen.

Leder blicken:  
Strålkastare, washers, 
wallwashers
Tack vare adaptrar för 
strömskenor, riktbara  
armaturhus och olika 
ljusfördelningar är strål-
kastare, washers och 
wallwashers flexibla och 
kan användas både som 
accent på en skulptur 
eller som bred belysning 
av skyltning.

Diskreta: Infällda  
takarmaturer
Infällda takarmaturer 
låter ljuseffekten i rum-
met dominera medan 
själva armaturen knappt 
märks. Bredstrålande ljus-
fördelningar och god 
visuell komfort tillåter 
jämn belysning med stora 
armaturavstånd.

Rätt måttstock: Utan-
påliggande armaturer 
och pendelarmaturer
Pendelarmaturer sätter 
ljuspunktens höjd i rela-
tion till arkitektur och 
användning – dess väl 
avbländade ljus möjlig-
gör kostnadseffektiv all-
mänbelysning. Deras form 
utgör ett arkitektoniskt 
element som markerar 
olika delar av rummet.

Ljusverktyg inomhus

Oavsett om de används i modern, nyskapande 
arkitektur, i spatiösa fabrikshallar, pragmatiska  
betongbyggnader från 1960-talet, på kreativa  
kontor, i Concept Store eller på museum: 
ERCOs ljusverktyg erbjuder en omfångsrik, 
moduluppbyggd verktygslåda för ett brett 
spektrum av ljuslösningar för inomhus- och 
utomhusbruk. De många olika typerna av 
armaturer tillåter arkitekter, ljus- och elplane-
rare att varsamt integrera individuella ljuslös-
ningar i varje önskad rums- och monterings- 
situation. I enlighet med syftet ljussätter de 
rum med hjälp av väl avgränsade ljusaccenter,  
ger trygghet och orientering genom jämn all-
mänbelysning eller skapar en känsla av rymd 
med bred väggbelysning. Det återhållna,  
funktionella formspråket, som anpassar sig  
till LED-teknikens anspråk, gör dessutom 
ERCOs ljusverktyg till självständiga arkitektur-
segment.
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Ljusverktyg utomhus

Ljussättning av  
byggnader: Strålkastare,  
washers, wallwashers
Med mångsidiga ljusför-
delningar, lumenklasser 
och monteringsmöjlig- 
heter erbjuder det robusta  
strålkastarprogrammet 
stor frihet i ljusutform-
ningen för alla tillämp-
ningar utomhus.

Erbjuder orientering: 
Pollararmaturer
Pollararmaturer ger 
trygghet genom belys-
ning av gångvägar, trap-
por och öppna ytor. Dark 
Sky-tekniken förhindrar 
bländning, eftersom ljuset 
inte sprids ovanför hori-
sontallinjen.

Delar in rum:  
Fasadarmaturer
Fasadarmaturer med 
golv- och bred takbelys-
ning ombesörjer trygghet 
på gångvägar och betonar 
rummets gränser, utan att 
belasta omgivningen med 
spill-ljus.

Vägledning och ljus-
sättning: Infällda  
markarmaturer
Infällda markarmaturer  
används för vägvisning  
och ljussättning av 
ingångar, träd och murar. 
Det viktigaste kriteriet  
är god avbländning. Ljus-
riktningen nedifrån och 
upp är en ovanlig och 
iögonenfallande detalj, 
som kan utnyttjas  
estetiskt.

Robust allmän- 
belysning: Infällda 
takarmaturer
Downlights, riktstrålkas- 
tare och wallwashers  
erbjuder planerare fri- 
heten att även utomhus  
utveckla perceptions- 
orienterade ljuskoncept 
med god visuell komfort.
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År 2014 gick nobelpriset i fysik till de tre fors-
kare som 1995 uppfunnit den blå lysdioden 
(eng. light emitting diode, LED). Blå lysdioder 
möjliggör vitt LED-ljus – och de är alltså bör- 
jan till den differentierade digitala ljusteknik 
som ERCO fulländat i sin framtidsinriktade  
arkitekturbelysning. Efter att det vita LED- 
ljuset uppfanns, tog det alltså mindre än 20 år 
att utveckla ERCOs energieffektiva, exakta ljus-
teknik med minimala krav på underhåll och 
med projicerat LED-ljus som huvudprincip.

På följande sidor visar vi i detalj vad detta  
stora ljustekniska framsteg innebär för våra 
produkter. Här presenterar vi de ljustekniska 
system som utgör grunden till den höga kvali-
teten i LED-ljusverktygen från ERCO – från  
olika typer av linser, LED-moduler och driftdon 
till värmehanteringen.

LED-moduler
Specialutvecklade LED- 
moduler som bestyckats  
i den egna fabriken ut- 
gör basen för det opto-
elektroniska systemet 
i en LED-armatur från 
ERCO.

Sidan 24

Driftdon
Egenutvecklade driftdon, 
till exempel för Casambi  
Bluetooth eller Dali, 
erbjuder många möjlig-
heter för digital ljusreg-
lering och bekväm styr-
ning av belysningen.

Sidan 30

Linssystem
ERCO har valt att arbeta 
med projicerat ljus.  
Linserna utvecklas och 
tillverkas i egen regi i 
enlighet med de olika 
kraven.

Sidan 16

Värmehantering
Rätt drifttemperatur för 
LED-tekniken säkerställer  
lång livslängd och väl 
bibehållet ljusflöde från 
LED. Den passiva kylning-
en av ERCOs armaturer 
är perfekt avstämd till 
den digitala ljustekniken.

Sidan 31

Armatursystematik
Ett helt modulbaserat  
produktprogram med 
delvis samma egenskaper  
i flera armaturfamiljer  
underlättar för planerarna  
att kombinera olika 
armaturer från ERCO.

Sidan 34

LED-ljusteknik i översikt
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Jämnhet och bredd: Linswallwasher
Linssystemet i wallwashers tillåter belysning av verti-
kala ytor ända uppifrån och ner. Den raka kollimatorn 
projicerar ljuset från LED på väggen med optimal vin-
kel. Så skapas en jämn ljusfördelning vid stora arma-
turavstånd – och rummet ger ett ljusare intryck.

Differentierade ljusfördelningar:  
Spherolit-linssystemet
I strålkastare och markarmaturer används, utöver  
primäroptiken för High-power eller Chip-on-Board 
LED, ett system som består av en kollimator och en 
utbytbar spherolit-lins. De olika ljusfördelningarna, 
oberoende av form och storlek hos armaturen, möjlig-
gör stor frihet i ljusutformningen i varje tillämpning.

Högsta visuella komfort: Diffusorlins med  
darklight-reflektor – Quintessence
Quintessence downlights förenar diffusorlins och 
darklight-reflektor till ett optiskt system med mycket  
bred ljusfördelning och mycket god cut-off-vinkel. 
Det möjliggör en jämn allmänbelysning med stora 
armaturavstånd och mycket god visuell komfort.

Kollimatorlinser för alla rumsdimensioner –  
Compact, Quadra och Starpoint 
Optiken som utgör en enhet hos Compact, Quadra 
och Starpoint downlights förenar de ljustekniska  
principerna hos kollimator och Spherolit-lins och 
möjliggör kompakta konstruktioner. Välvningen och 
strukturen i linsens yta avgör ljusfördelningen och 
erbjuder planerare olika ljusfördelningar med många 
olika lumenpaket.

Kostnadseffektiv planering: Friformlins – Skim
Skim downlights projicerar LED-ljuset via en dropp-
formad lins, vars form avgör ljusfördelningen. Däri-
genom skapas ett mycket effektivt och väl avbländat 
system, som tillåter kostnadseffektiva ljuslösningar 
med ljusfördelningarna wide flood och oval flood.

Produktutvecklingen hos ERCO börjar med  
att ta fram ett koncept som definierar den 
specifika användningen av det planerade ljus- 
verktyget. ERCO utformar armaturer för en 
perceptionsorienterad ljusplanering, som  
bygger på den amerikanske ljusdesignern  
Richard Kellys belysningsprinciper.

På 1940-talet utvecklade han "Ljusets 
grammatik", som med endast tre ljuskvalite-
ter möjliggör många olika typer av belysning. 
Bländfria downlights eller wallwashers skapar 
en mjuk, jämn allmänbelysning som ger orien-
tering – "allmänljus". Strålkastare med olika  
ljusflöden framhäver föremål och rumsytor 
med ljusaccenter – "accentljus". "Dekorativt 
ljus" är Kellys beteckning för ljus som själv- 
ändamål, till exempel ljuskonst, takkronor  
och andra dekorativa armaturer.

Dessa principer utgör än idag en mycket 
god grund för den kvalitativa ljusplaneringen 
– och för utvecklingen av ERCOs linssystem. 
Spherolit-linssystemet erbjuder en verktygs- 
låda för ett brett spektrum av ljusaccenter,  
olika downlight-system skapar en jämn all-
mänbelysning i rum av olika storlek. Den mest 
prestigefulla ljustekniken, jämn vertikal belys-
ning, lyfter "allmänljuset" till en ny nivå. I form  
av bred väggbelysning förhöjer det den visuella  
komforten i nästan alla typer av arkitektur, 
vägleder besökaren in i rummen och drar upp-
märksamheten till fasader, hyllor och andra 
vertikala ytor.

LED-linssystem i översikt

Accentbelysning Allmänbelysning Vertikal belysning

Variabel ljuskägla: Zoomlinsen
Med zoomlinsens optik förändras den runda eller  
ovala ljuskäglans diameter med en enkel vridning. 
Därmed kan armaturen enkelt anpassas när utställ-
ningsföremålen byts ut.

Lyfter fram texturen: Släpljuswallwashern
Släpljuswallwasherns linssystem gör det möjligt att 
lyfta fram ytstrukturen på lodräta ytor med en mar-
kant skuggeffekt. Den speciella kollimatoroptiken med 
sin smala fokusering fungerar även utmärkt i rum 
med stor takhöjd.

Högsta visuella komfort: Linssystem med bländ-
skyddsraster – Jilly
Bländskyddsrastret på Jilly begränsar insynen i arma-
turen och möjliggör därmed hög visuell komfort på 
arbetsplatser även vid en spridningsvinkel på 90°.
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Spherolit-linssystem  
för differentierade  
ljusfördelningar
Strålkastare är universellt  
användbara verktyg för  
accentbelysning tack vare  
sina olika ljusfördelningar.  
De skapar en exakt ljus- 
kägla med jämnt ljus för 
ljusplanering med stor 
precision utan spilljus.

Accentuering av mode, konstverk, informations- 
tavlor, möbelgrupper eller delar av ett rum, 
"accentljus", väcker uppmärksamhet och ger 
orientering. ERCOs LED-strålkastare utgör 
exakta och flexibla ljusverktyg för bländfri 
belysning av konst, för iögonenfallande varu-
exponering, effektfull ljussättning av antika 
byggnader och dramatiska accenter i exklusiva 
restaurangmiljöer. 

Det patenterade Spherolit-linssystemet, 
utvecklat av ERCO speciellt för LED-tekniken,  
tillåter stor frihet i ljusutformningen och hög 
precision. Baserat på principen ljusprojektion  
samlar och riktar först en kollimator ljuset 
från LED energieffektivt och utan spill-ljus. 
Efter kollimatorn sitter en platt Spherolit-lins 
som ger den specifika ljusfördelningen. Denna 
modulära konstruktion hos linsen och framför  
allt möjligheten att byta ut Spherolit-linsen  
erbjuder ett stort spektrum av ljusfördelningar  
– oberoende av storlek och effekt hos ljusverk- 
tyget. Tack vare det här Spherolit-linssystemet  
kan planeraren utveckla perceptionsorienterade  
ljuskoncept oberoende av tekniska och formella  
begränsningar.

Accentbelysning

Zoomstrålkastare
Zoomstrålkastare ger möjlighet  
till en steglöst inställbar sprid-
ningsvinkel. Vid sidan av en 
rotationssymmetrisk ljusför-
delning med zoomområde från 
spot (15°) till wide flood (65°) 
erbjuds även en axelsymme-
trisk variant med oval ljuskäg-
la. De internt utveck-lade 
Spherolit-linserna samlar ihop 
ljuskäglan hos zoomstrål- 
kastare utan några spridnings- 
förluster. Då ökar strålkastarens 
ljusstyrka med mer än det tio-
dubbla. Det gör att optiken kan 
användas flexibelt och effek-
tivt, framför allt i museer och 
butiker.

Zoom spot
Spridningsvinkeln kan ställas in  
steglöst på 15–65° genom att zoom-
linsen vrids.

Zoom oval
Ljusfördelningen zoom oval kan ställas  
in steglöst från 15° x 69° till 65° x 65°.  
Dessutom kan oval-inriktningen jus-
teras. 

Ändringsbara ljusför-
delningar
Varje belysningsuppgift 
kräver specifika ljusverk-
tyg. Hos ERCO kan pla-
nerarna välja rätt ljusför-
delning för sitt projekt 
bland ett stort antal möj-
liga ljusfördelningar. De 
ändringsbara ljusfördel-
ningarna, från accentu-
ering till bred belysning 
och wallwashing, medger 
optimal anpassning till 
belysningsuppgiften.
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En jämn allmänbelysning från infällda tak- 
armaturer, det som Richard Kelly kallade för 
”allmänljus”, gör det enkelt att orientera sig 
och förmedlar en känsla av trygghet. Tack vare 
god avbländning ger en sådan allmänbelys-
ning den nödvändiga visuella komforten på 
kontor, i byggnader för förvaltning och utbild-
ning samt i privatbostäder.

Efter närmare 50 års erfarenhet av utveck-
ling av downlights är ERCO en ledande expert 
på kraftfulla och mycket effektiva infällda  
takarmaturer med LED. Flexibiliteten hos 
Spherolit-linserna är ett mervärde hos strål-
kastarna. Fördelen med downlights ligger  
i energieffektiviteten hos det kompakta  
linssystemet. Planerarna kan välja infällda  
takarmaturer utan att behöva godta begräns-
ningar i planeringen av differentierade ljus-
koncept. Den låga bygghöjden hos downlights 
förenklar utformningen av innertaket. Själva 
armaturen är diskret och låter ljuseffekten  
dra till sig den största uppmärksamheten. 
Downlight-system med olika ljusfördelningar  
tillåter enhetliga ljuskoncept för intilliggande  
områden – till exempel för effektiv belysning  
av olika delar av kontoret. Med rotations- 
symmetriska och ovala ljusfördelningar kan  
planerare anpassa belysningen till speciella  
egenskaper i byggnaden, utan att behöva 
kompromissa med estetiken hos innertaket 
genom olika armaturformer.

Bred ljusfördelning
Den breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen 
ger ett balanserat förhål-
lande mellan horisontella 
och vertikala belysnings-
styrkor. Den passar för 
grundbelysning av kontor, 
försäljnings- och kommu-
nikationsytor.

Linssystem med bländ-
skyddsraster
Kraftfull linsteknik med 
hög visuell komfort: Spe-
ciella bländskyddsraster  
förhindrar störande 
bländning på kontors- 
arbetsplatser. Detta ska-
par en mycket hög visuell  
komfort på arbetsytan 
trots den stora belys-
ningsstyrkan.

Kollimatorlinser för 
små dimensioner
Litet format, tre effektiva  
ljusfördelningar och god 
visuell komfort: Starpoint  
downlights möjliggör stora  
armaturavstånd även i 
rum med lågt i tak.

Friformlins –  
kostnadseffektiv och 
väl avbländad
Skim övertygar med 
visuell komfort och hög 
verkningsgrad. Den finns 
med bredstrålande eller 
oval ljusfördelning. Lin-
sens avancerade dropp-

Ljusfördelningen oval 
flood
Den ovala ljusfördelningen  
för kostnadseffektiv be- 
lysning av arbets- och  
varubord, hallar och långa  
korridorer. Ljuskäglan kan 
riktas genom att vrida 
armaturen.

Friformlinser i  
downlights
Friformlinsen är ett resul-
tat av exakta beräkningar 
och tillverkad av mycket 
beständig optisk polymer. 
Den projicerar ett mjukt, 
väl avbländat LED-ljus på 
ytan som ska belysas – 
utan spill-ljus.

Allmänbelysning

form erbjuder ett este-
tiskt unikt kännetecken. 
Pris-prestanda-förhål-
landet och energieffekti-
viteten gör Skim lämpad 
för projekt med speciellt 
fokus på låga kostnader. 

Flexibelt ljus på kontor
Med strömskenan som ljusinfrastruktur skapas  
en flexibel ljuslösning som snabbt och enkelt 
kan anpassas till kontor med varierande plan- 
lösningar. Fördelar med downlights för ström- 
skenor:
1. Hög visuell komfort tack vare god avbländ- 
 ning.
2. Högt ljusflöde för tillräcklig ljusintensitet  
 på kontorsarbetsplatsen.
3. Exakt optik för jämn ljusintensitet på  
 arbetsbordet.
4. God igenkänning av ansikten vid samtal  
 tack vare breda ljusfördelningar för cylin- 
 drisk belysningsstyrka.
5. Breda ljuskäglor möjliggör stora armatur- 
 avstånd. Det betyder färre armaturer och  
 lägre investerings- och driftskostnader.

Jilly

Compar

Skim



40°

90°
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Visuell komfort är en viktig aspekt i percep-
tionsorienterad ljusplanering. Effekten av en 
subtil belysning med nästan osynliga armatu-
rer integrerade i taket kommer till sin fulla rätt 
med lämplig avbländning.

Det ljustekniska systemet i Quintessence  
downlights är utformat för utmärkt visuell 
komfort med maximala armaturavstånd.  
Kombinationen av en specialutvecklad diffu-
sorlins och en darklight-reflektor ger en sprid-
ningsvinkel på 90° vid en cut-off på 40°. Upp 
till 50 % större armaturavstånd blir då möjliga  
med bibehållen visuell komfort. Ljusfördel-
ningen extra wide flood uppnår en mycket  
god horisontell jämnhet. Andelen cylindriska  
ljuskäglor tillåter i sin tur en mycket god igen-
känning av ansikten och uppfattning av rum-
met. Det passar perfekt för tillämpningar där 
många olika krav ställs av användarna, till 
exempel i byggnader för utbildning, trans- 
port och förvaltning. Som alternativ är en  
60° spridningsvinkel lämplig för rum med  
högt i tak och som ersättning för äldre down-
lights med jämförbar ljusfördelning. 

Diffusorlins med  
darklight-reflektor för 
högsta visuell komfort
Linsen genererar en 
mycket jämn ljuskägla  
med mjukt definierad  
kant och oförändrad 
belysningsstyrka – och 
mycket god avbländning. 

Principen för maximal visuell komfort
Det optiska systemet i Quintessence är 
svaret på två olika ljustekniska utmaningar:  
en mycket bred ljusfördelning med en 
spridningsvinkel på 90° och mycket god 
avbländning med en cut-off på 40°. Ljus-
fördelningen karakteriseras av höga cylin-
driska belysningsstyrkor och en mycket 
jämn horisontell andel. Inte ens vid stora  
armaturavstånd märks någon större 
minskning av belysningsstyrkan mellan  
två armaturer. Vid optimal jämnhet i 
ljuskäglan möjliggör kombinationen av 
diffusorlins och darklight-reflektor ett 
armaturavstånd som ungefär motsvarar 
1,5 gånger höjden mellan armaturen och 
den belysta ytan. 

Ljusfördelningen extra 
wide flood
Ljusfördelning med sprid-
ningsvinkel på 90° och 
cut-off på 40° för en 
jämn belysning med hög 
cylindrisk belysnings-
styrka.

Diffusorlins och  
darklight-reflektor  
i Quintessence down-
lights
Diffusorlinsen skapar en  
jämn ljuskägla och ut- 
märkt avbländning. Dark-
light-reflektorn utanför  
linsen definierar ljusför-
delningens bredd och 
avbländningsvinkel utan 
störande luminanser i 
reflektorn.

Atrium dubbelfokus- 
downlights för rum 
med högt i tak
Atrium dubbelfokus- 
downlights rekommen- 
deras även vid takhöjd  
på mer än 5m för god 
visuell komfort. De har 
mycket väl avbländad 
optik vid samma armatur- 
diameter.

Allmänbelysning
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Vertikala ytor är avgörande för 80 procent av 
vårt visuella intryck av omgivningen. Belysta  
väggar har stor betydelse för den kvalitativa  
ljusplaneringen. Bred väggbelysning gör det 
lättare att uppfatta rummet, ger ett ljusare  
intryck och optimerar den visuella komforten  
genom att minska kontrasterna. Dessutom får  
vertikal belysning små rum att verka rymligare  
och högre. Väggar med magisk belysning möj- 
liggör även stämningsskapande ljussättning  
av restauranger och bostäder, medan släpljus  
framhäver material och ytstrukturer – till exem- 
pel fasader. Kvaliteterna i både "allmänljuset" 
och "accentljuset" fulländas av den vertikala  
belysningen och bidrar till god driftekonomi 
hos ljuskoncept på kontor, i förvaltningsbygg-
nader, butiker, kyrkobyggnader och offentliga  
miljöer.

Från taket eller från golvet, nära väggen 
eller på avstånd, inomhus och utomhus – 
wallwashers är en viktig del av armatur- 
programmet från ERCO. De specialutvecklade  
linssystemen skapar bästa möjliga jämnhet 
tack vare den asymmetriska ljusfördelningen.

 Strålkastare inomhus
 Förutom ett perfekt 
avstånd till väggen kan en 
svängvinkel (α) på 35° ställas  
in för bästa möjliga riktnings- 
justering av linswallwashers  
på strömskenor.

Tumregel: α = 35°
Tumregel: a = 1/3 x h

Överblick bred vägg- 
belysning  
Planeringen av vertikal  
belysning är ett första 
steg mot ett perceptions-
orienterat ljuskoncept. 
Den breda väggbelys-
ningens typ och intensi-
tet avgör ljuskonceptets 
karaktär.  Här har vi sam-
manställt alla möjligheter  
som vertikal belysning 
från ERCO skapar.

 Linswallwashers
 Beroende på typ av lins- 
wallwasher kan armaturavstån-
den (d) hos några wallwashers 
uppgå till 1,5 gånger avståndet 
till väggen (a).  

Tumregel: d ≤ 1,5 x a
Tumregel: a = 1/3 x h

 Släpljuswallwashers  
 för infällning i tak
Vid linjär placering i taket  
ger släpljuswallwashers som 
Lightgap en jämn bred vägg- 
belysning vid ett avstånd på 
minst 10cm.

Tumregel: a = 10cm

 Strålkastare utomhus
 För bred väggbelysning 
med strålkastare kan en sväng-
vinkel (γ) på 55° ställas in för 
bästa möjliga riktningsjustering.

Tumregel: γ = 55°
Tumregel: a = 1/3 x h

 Infällda markarmaturer
 I likhet med infällda 
takarmaturer motsvarar det 
idealiska avståndet till väggen 
(a) för infällda golvarmaturer ca 
tredjedel av vägghöjden (h).

Tumregel: a = 1/3 x h

 Släpljuswallwashers  
 för markmontering
Site släpljuswallwashers i  
marken ger god jämnhet vid 
ett avstånd till väggen (a) på 
ca 20cm.

Tumregel: a = 20cm

Optiskt system i lins- 
wallwashers
En linjär kollimator riktar  
ljuset från en rad LED mot  
en lins. Denna riktar ljus-
strålarna mot väggen. 
Ljus som reflekteras från 
linsens yta reflekteras 
genom en reflektor mot 
det område på väggen 
som ligger närmast taket.

Det optiska systemet för  
jämn vertikal belysning
ERCOs wallwash-teknik 
kännetecknas av att ljuset  
når väggen även nära 
taket, en jämn ljusfördel-
ning och en sömlös över-
gång mellan ljuskäglorna 
även vid stora armatur- 
avstånd. 

Vertikal belysning
Linssystem i wallwashers
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Hur kan kvaliteten hos LED fastställas? Det är 
ändamålsenligt att betrakta både själva dio-
derna och kontexten, det vill säga kretskortet.  
ERCO köper in dessa LED från välkända tillver- 
kare enligt specifikationer med mycket höga 
krav i fråga om bibehållande av höga ljus- 
flöden, ljusutbyte, färgåtergivning, färgpunkt  
samt konsekventa elektriska egenskaper för 
serietillverkning. En årlig uppdatering av LED- 
kvaliteter (s.k. binnings) sker inte bara för 
nyutvecklade produkter, utan garanterar även 
teknisk vidareutveckling av befintliga armatur- 
familjer. 

ERCO utvecklar och bestyckar sina LED- 
moduler under eget tak för att kunna uppfylla  
högt ställda kvalitetskrav. För att nå avsedd 
ljuseffekt med maximal energieffektivitet  
tillverkas varje layout för ljusfördelningen  
därefter och anpassas individuellt till det öns-
kade linssystemet. ERCO kan på det sättet 
behålla kontrollen över ljusverktygens centrala  
komponenter – och det möjliggör en effektiv,  
briljant belysning med väl bibehållna höga 
ljusflöden under lång tid.

LED-moduler

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler med High- och Mid-
power LED motsvarar ett SDCM (Stan-
dard Deviation of Colour Matching) på 
(1,5 och säkerställer därmed utmärkt 
färgöverensstämmelse.

Egen tillverkning av kretskort
ERCO bestyckar de specialutvecklade  
kretskorten med LED under eget tak. 
Därefter sker kvalitetsgranskning och 
funktionskontroll av LED-modulerna, 
vilket garanterar hög tillförlitlighet.

Hög ljusflödesbibehållning med 
High-power-LED
Upp till 50 000 drifttimmar har minst 
90% av alla High-power LED som ERCO 
använder fortfarande mer än 90% av 
sitt ursprungliga ljusflöde. Högst 10% 
av alla LED-ljuskällor får ligga under 
denna nivå fram till denna tidpunkt 
(L90/B10). Dessa LED har en L90-speci-
fikation för 100 000 drifttimmar.

Olika ljusfärgsnyanser
Det finns en perfekt ljusfärg och färg- 
återgivning för varje användnings- 
område. ERCO erbjuder därför en 
mängd olika spektrum. LED-ljuskällor 
med neutralvit ljusfärg har i allmänhet 
högre ljusutbyte än varmvita.

Bästa färgåtergivning
ERCO lägger stor vikt vid mycket god 
färgåtergivning. På det viset säkerställs 
en naturlig, konstant färgåtergivning 
under produktens hela livslängd. Ytter-
ligare spektran kan levereras på för-
frågan:
www.erco.com/individual

Tunable white
I ERCO armaturer med tunable white 
LED-moduler kan ljusfärgen ändras  
steglöst. Det betyder att ljusatmosfären 
i rummet kan anpassas till dagsljuset 
eller den personliga stämningen.

Varför LED-moduler från 
ERCO?
LED-armaturer övertygar 
genom energieffektivitet och 
lång livslängd endast när alla 
komponenter är anpassade till 
varandra på bästa möjliga sätt.  
ERCO utvecklar och tillverkar  
LED-moduler i egen fabrik. 
Om en defekt konstateras, till 
exempel genom överspänning, 
erbjuder sig ERCO att byta ut 
modulerna. För att kunna iden-
tifiera LED-modulerna entydigt  
även efter den årliga kvalitets- 
uppdateringen med den senaste  

generationens LED, märks varje  
armatur med både artikelnum-
mer och ett tiosiffrigt versions-
nummer. Versionsnumret hör 
till armaturfamiljen och säger 
ingenting om LED-generationen.  
I strålkastare och downlights 
monteras alltid den senaste 
LED-generationen.

ERCO LED
ERCO använder ERCO High-power LED, 
Chip on board LED eller Mid-power 
LED i sina LED-ljusverktyg. Vid 700mA 
är effekten i en High-power LED ca 
2W. Det ger (år 2019) ett ljusutbyte på 
138lm/W för neutralvita och 105lm/W 
för varmvita LED. På nästa sida förkla-
ras vilka fördelar de enskilda LED- 
typerna erbjuder för olika användnings-
områden.

Sänk skadefaktorn med LED
Spektrumen hos High-power LED ger 
en låg skadefaktor och passar därför 
utmärkt för museer.

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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LED-moduler: Ljusfärger och LED-typer

Culture
Konst och kulturskatter hänför oss alla. 
För effektfulla presentationer rekom-
menderar vi varmvita till neutralvita 
ljusfärger. God färgåtergivning garan-
terar genuina konstupplevelser.

Work
Fokuserat arbete och konstruktiva möten  
kräver ett vaket sinne. Neutralvita ljus-
färger har en  aktiverande effekt och 
stöder oss i de dagliga utmaningarna. 

Shop
I butiker fattas  känslogrundade beslut 
och därför är det viktigt att varorna  
ljussätts på rätt sätt.  Varmvita ljus- 
färger är lämpliga för material i varma 
nyanser. Tekniska produkter framhävs 
genom ett neutralvitt ljus.

Community
När vi går in i en offentlig  byggnad vill 
vi främst kunna orientera oss och upp-
leva en inbjudande  atmosfär. Varmvita 
till neutralvita ljusfärger skapar en tyd-
lig överblick.

Living
Den egna bostaden står för trivsel och 
välbefinnande. Detta stöds av varmvita  
ljusfärger.

Contemplation
Sakrala byggnader är ofta helt unika.  
Därför måste ljusfärgen anpassas till 
arkitekturen och den scenografiska 
effekt som eftersträvas.

Public
På allmänna platser vill vi känna oss 
trygga och få en god orientering. Dessa 
uppgifter fylls av varmvita till neutral-
vita ljusfärger.

Hospitality
I utrymmen där vi samlas för att umgås 
under trevliga former rekommenderar  
vi varmvita ljusfärger med god färg- 
återgivning.

  4000K CRI 82

  4000K CRI 92

  3000K CRI 92

  3000K CRI 95

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  Fashion

  3000K CRI 82

  3000K CRI 92

  4000K CRI 82

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  3000K CRI 92

  4000K CRI 82

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

Om du inte hittar det spektrum som 
du vill ha är du välkommen att kon-
takta oss:  

www.erco.com/individual

LED-typer och ljusfärger i  
översikten

Armaturer med High-power LED 
Armaturer med High-power LED som 
exempelvis strålkastare och downlights 
kännetecknas av ljusteknisk precision, 
differentierade ljusfördelningar och 
lång livslängd.

Typiska användningsområden är:

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

Armaturer med Mid-power LED
Tack vare sin låga luminans möjliggör  
Mid-power LED armaturer med stor 
ljusöppning. De är effektiva, har hög 
visuell komfort och uppfyller alla krav 
på normenlig arbetsplatsbelysning. 
Motsvarande downlights, downlights 
för strömskenor och pendelarmaturer 
är därför speciellt lämpliga för:

- Work
- Community

Armaturer med COB LED
Armaturer med COB LED-teknik erbjuder  
stor kreativ frihet vid valet av rätt 
spektrum, t.ex. för presentation av  
olika varor eller för att skapa en 
bestämd atmosfär i ett rum. Strålkas-
tare och infällda  strålkastare med Chip 
on board LED är därför  idealiska för:

- Shop
- Living
- Hospitality

Exakt färgpunkt  
ERCO LED-moduler med High-power 
och Mid-power LED har mycket god 
färgtolerans och uppnår ett enaståen-
de typiskt initialvärde på SDCM ≤1,5.

High-power LED Mid-power LED Chip-on-Board LED

Ljusutbyte max. 138lm/W 156lm/W 149lm/W

Bibehållande av ljusflöde L90/B10 för 50.000 h L80/B50 för 50.000 h L80/B50 för 50.000 h

Ljusfärger   2700K CRI 92   2700K CRI 92   2700K CRI 82

  3000K CRI 92   3000K CRI 82   2700K CRI 92

  3000K CRI 95   3000K CRI 92   3000K CRI 82

  3500K CRI 92   3500K CRI 92   3000K CRI 92

  4000K CRI 82   4000K CRI 82   3500K CRI 92

  4000K CRI 92   4000K CRI 92   4000K CRI 82

  4000K CRI 92

  3000K CRI 92  Fashion



4000K

3000K

6000K
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Dynamik som stödjer 
Human Centric Lighting
Tunable white-tekniken ger planerarna möjlig-
het att skifta från en varm till en kall ljusfärg 
på ett elegant sätt. Framför allt höjer  tunable 
white-funktionen kvaliteten i rum där man 
uppehåller sig länge. Förändringar i ljusstyrka  
och färgtemperatur är typiska egenskaper hos 
dagsljuset. Den här  atmosfären kan överföras  
till  inomhusmiljön med hjälp av ljusstyrning 
och tunable white-teknik. Kalla ljusfärger på 
förmiddagen och vid lunch har aktiverande 
effekt  medan ljus med varm färgton leder till 
avspänning på kvällen. Vid sidan av pendel- 
armaturer med tunable white-uplight erbjuder 
ERCO även infällda hörnarmaturer med tunable  
white-spektrum för en behaglig ljusatmosfär,  
exempelvis på kontor eller i områden som 
Hospitality eller Living. Tunable white-tekniken 
är speciellt intressant för arbetsplatser, efter-
som en behovsbaserad styrning av belysningen  
förbättrar medarbetarnas välbefinnande och 
produktivitet. Med sin långa tradition av per-
ceptionsorienterande belysning har ERCO 
redan utvecklat många lösningar inom Human 
Centric Lighting. Hit hör exempelvis konceptet 
effektiv visuell komfort, ljusverktyg för vertikal  
belysning och planering av olika ljusscener 
som skapar en attraktiv atmosfär med ljus.

Human Centric  
Lighting
Genom förändringen i 
ljusstyrka och färgtem-
peratur kan dagsljusets 
 egenskaper överföras till 
inomhusmiljön. Det blir 
möjligt att skapa ett ljus 
med varm färgton för 
 morgonen och kvällen 
samt en kallare färgtem-
peratur runt lunch. Fär-
gen inomhus  liknar då 
förloppet  utomhus. 

Tunable white
För allmänbelysning med 
olika färgtemperaturer 
finns infällda takarmatu-
rer och pendelarmaturer 
med tunable white-teknik.

Tunable white: Human Centric Lighting
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ERCO satsar av kvalitetsskäl huvudsakligen på 
specialutvecklade driftdon för DALI- och fas-
reglerbara armaturer. LED-armaturer med 
driftdon från ERCO övertygar i praktisk till-
lämpning med optimerade, enhetliga ljusreg-
leringsegenskaper och passar bland annat för 
filminspelning i LED-ljus. Driftdonen är opti-
merade för resp. LED-moduler och bildar till-
sammans med dessa en kontrollerad enhet  
vilket innebär minimala krav på underhåll.

Driftdon och värmemanagement

Kontrollerad säkerhet
ERCOs armaturer leve-
reras med ett passande 
driftdon och bildar till-
sammans med detta en 
kontrollerad enhet.

Flimmerfritt ljus
LED som ljusregleras med pulsbreddsmodu-
lering (PWM) kan skapa bildelement i form 
av störande linjer vid filminspelning. Orsaken  
är längre på-av-cykler hos LED, med vilken  
ljusintensiteten minskas. För flimmerfritt 
ljus använder ERCO DALI-driftdon med 
konstantströmsreglering (CCR), där ström-
mens amplitud modifieras. Fasreglerbara  
driftdon från ERCO utnyttjar en kombina-
tionsmetod: Från en ljusregleringsnivå på 
15% sker en övergång från CCR till PWM.  
I det viktigaste reglerområdet används  
alltså CCR. Tack vare det lilla området med 
pulsbreddsmodulering bryts strömmen mer 
sällan och den ljusregleringsnivå som är 
lämplig för film blir ännu lägre.

LED skapar både ljus och värme. Värmen avges 
dock inte i form av infraröd strålning, som hos 
konventionella ljuskällor, utan måste ledas 
bort via LED-modulen och armaturhuset. God 
värmehantering avgör effektiviteten i LED och 
det integrerade driftdonet, till exempel i strål-
kastare. Av denna anledning utvecklar ERCO 
LED-armaturer som en enhet av optiskt, elek-
triskt, mekaniskt och termiskt aktiva kompo-
nenter. Genom simulering och mätningar i 
utvecklingsprocessen optimeras värmehante- 
ringen i varje enskild armatur. Bland annat blir 
värdena för ljusutbyte och bibehållande av 
ljusflödet desamma i drift som de som upp-
mätts i laboratoriet.

Termiska simuleringar
Redan i LED-armaturer- 
nas utvecklingsfas 
genomför ERCOs ingen-
jörer termiska simule-
ringar för att optimera 
värmehanteringen. Kon-
troller i mätlaboratoriet  
verifierar dessutom den 

höga kvaliteten i de 
detaljerade simulering-
arna och garanterar ett 
utmärkt ljusflöde i prak-
tisk tillämpning.

Värmeavgivning från 
LED-armaturer
I LED-ljuskällor alstrar 
strömflödet värme. Vär-
men avleds bakåt via 
kretskortet. Ljuset är 
däremot nästan helt fritt 
från infraröd strålning. 
Detta har stor betydelse  
i framför allt museer med 
konservatoriska krav.

Värmeavledning via 
armaturhuset 
I strålkastare sker effek-
tiv värmeavledning från 
LED-modulen via arma-
turhuset. Materialet  
gjuten aluminium i arma-
turen ger en god värme- 
ledningsförmåga och  
hög värmekapacitet.

Värmeavledning via 
kylflänsar
Rätt placering och dimen- 
sionering av kylflänsarna 
garanterar goda termiska  
förhållanden i infällda 
takarmaturer. Av det skä-
let utförs termiska simu-
leringar av kylflänsarna 
under designprocessen.

Termisk förbindelse
LED-modulens stabila  
inbyggnad i strålkasta- 
rens armaturhus skapar 
perfekta förutsättningar  
för avledning av värme.  
Integrerade lösningar 
erbjuder en fördel fram-
för andra lösningar för 
eftermontering av och 
kylning med fläktar.
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Ljusstyrning via radio: Casambi Bluetooth

Bluetooth-kompatibla  armaturer  
från ERCO
Individuell on/off och ljusreglering av arma-
turer, inställning av ljusscener och integrering 
av sensorer: allt detta möjliggörs av den nya, 
trådlösa  styrningstypen som ERCO nu erbjuder  
i form av  Bluetooth-kompatibla  armaturer. 
För installation och  handhavande behövs inte 
mer än en smartphone eller surfplatta och 
Casambi-appen. Intuitivt och med  minimal 
insats skapas möjligheter till utformning och 
 komfortfunktioner som tidigare krävde kom-
plexa ljusstyrningsanläggningar.

ERCO erbjuder många 
armaturer som är utrus-
tade med Casambi. Med 
vår tjänst ”ERCO indivi- 
dual” går det dessutom  
att beställa Bluetooth- 
kompatibla utföranden 
av andra armaturer för 
enskilda projekt.

Många olika funktioner
Den kostnadsfria Casambi- 
appen har bland annat 
funktioner för on/off och 
ljusreglering av indivi-
duella armaturer, grup-
pering av armaturer och 
inställning av ljusscener.  
ERCO har utvecklat ett 
lättbegripligt, visuellt 
användargränssnitt som 
gör handhavandet intu-
itivt.

Radiostandard – 
inbyggt i driftdonet
ERCO integrerar Blue- 
tooth-tekniken från  
det finska företaget  
 Casambi direkt i  driftdon  
som ERCO själv utvecklar  
och tillverkar. Via  radio- 
standarden Bluetooth 
LE kommunicerar de så 
 utrustade armaturerna 
med varandra och även 
med kompatibla smart- 
phones, surfplattor eller 

smartwatches. Arma-
turerna kan styras från 
den mobila enheten via 
Casambi-appen.

Gallerifunktion
Gallerifunktionen gör 
det möjligt att styra 
enskilda armaturer eller 
 armaturgrupper via en 
bild man tagit själv av 
rummet. Fotot blir då  
ett intuitivt användar-
gränssnitt.

Integrera andra hand-
havande-element
Vid sidan av smartphones,  
surfplattor eller smart-
watches går det även  
att integrera Bluetooth- 
kompatibla väggström-
brytare, strömställare och 
sensorer som är märkta 
med ”Casambi ready”. 

Mesh-nätverk
Armaturer  bildar ett så  
kallat ”mesh-nätverk”  
där de är  sändare och 
 mottagare samtidigt.  
Det gör att nätverket  
även fungerar i vink- 
lade rum och på stora  
avstånd. Ett valfritt antal  
sådana mesh-nätverk  

kan installeras oberoende  
av varandra och de kan 
även integreras i olika  
webbtillämpningar via 
gateways.

Molnteknik
Nätverksinställningarna  
säkras och synkroniseras  
enhetsövergripande i 
Casambi-molnet. Det  
ger möjlighet till hög 
flexibilitet och säkerhet – 
även när mobila enheter 
byts eller kanske  slutar 
 fungera.
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Det finns näst intill oändliga möjligheter att 
avdela och framhäva arkitektur med ljus och 
betona formerna hos olika föremål. ERCO 
utvecklar ljusverktyg, som skapar och styr  
ljuset energieffektivt och exakt i varje lokal  
av olika storlekar. ERCOs inomhus- och utom-
husarmaturer med LED är integrerade i pro-
grammets konsekventa armatursystematik.

Den mest uppenbara beståndsdelen är den 
rena och funktionella produktdesignen i pro-
duktfamiljerna som designteamet från ERCO 
har specialutvecklat för LED-tekniken. Kärnan  
i armatursystematiken är däremot de diffe- 
rentierade, i strålkastare till och med individu-
ellt utbytbara, ljusfördelningarna, indelningen  
i lumenklasser och identiska ljusfärger. Vid 
idrifttagningen övertygar ljusverktygen även 
genom beprövade monteringsalternativ, defi-
nierade gränssnitt för styrning och enhetlig 
terminologi. Planerare kan kombinera ERCOs 
LED-ljusverktyg efter behag, utan kompromis-
ser i fråga om ljuskvalitet och flexibilitet även 
vid komplexa belysningstillämpningar.

Armatursystematik

Strålkastare och 
strömskenor
ERCOs LED-strålkastare 
kan utan problem infogas 
i befintliga anläggningar 
med ERCOs strömskenor.

hand, till exempel byte 
av en downlight med 
lågvoltshalogenlampa 
mot en LED-riktstrål-
kastare, görs enkelt 
med Quintessence.

Quintessence
Det modulära systemet 
Quintessence, som bygger  
på enhetligt utformade  
inbyggnadsringar eller 
-ramar möjliggör mon-
tering av armaturer med 
olika ljusfördelningar. 
Även ändringar i efter-

Downlight Rikt- 
strålkastare

Wallwasher

Inbyggnadsring

Armaturfamiljer
Både för exakta accenter  
och bred belysning av 
en monumental fasad – 
enhetlig produktdesign,  
likadana ljusfördelningar,  
identisk ljuskvalitet samt  
olika storlekar och lumen- 
klasser underlättar valet 
av passande armatur.

Beprövad hantering – även med digitala  
ljusverktyg
ERCOs armatursystematik övertygar inte 
bara med sin ljusdesign, utan även i tekniskt 
avseende. Gamla belysningsanläggningar 
med ERCOs strömskenor som installerades 
för konventionella ljuskällor kan snabbt och 
enkelt kompletteras med LED-strålkastare  
eller förnyas helt för bättre energieffekti- 
vitet. Även designen hos ERCOs LED-strål- 
kastare är kompatibel med traditionella  
strålkastare. Tillbehör som till exempel de 
enhetliga monteringsringarna för familjen 
Quintessence med sina infällda takarmatu-
rer erbjuder extra stor flexibilitet. Moderni-
sering med effektiv LED-teknik eller byte till 
andra ljusfördelningar genomförs bekvämt 
tack vare det modulära systemet. 

Lumenklasser
LED-armaturerna i ERCO 
Program täcker ett stort 
intervall av lumenklasser  
och erbjuder därmed en 
lämplig lösning för en 
lång rad belysnings- 
tillämpningar. Många 
produktfamiljer kan även 
levereras med två olika 
ljusflöden i samma arma-
turstorlek så att armatu-
ren kan anpassas till öns-
kad ljusintensitet.

Ljusfördelningar
LED-armaturernas ljus-
fördelning sträcker sig 
från smal accentuering 
till wallwashing och stor 
ljusspridning för bred 
belysning eller allmän- 
belysning. Utbytbara 
Spherolit-linser ger strål-
kastare extra stor flexi-
bilitet.

Modulär produkt- 
utformning
Både infällda, utanpålig-
gande och fristående  
armaturer, till exempel  
pollararmaturer, kan 
återfinnas inom samma 
armaturfamilj. Det är en 
uttrycklig målsättning i 
ERCOs utvecklingsarbete.  
Planerarna får därigenom  
möjlighet att skapa en- 
hetliga ljuskoncept för 
angränsande områden. 

Hen kan anpassa belys-
ningen till speciella drag 
i arkitekturen, utan att 
tillgripa ny teknik eller 
en ny ljusfördelning eller 
behöva kompromissa 
med designen.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
ca 20° x 60°

Wallwash

Ljusfördelningar för strömskenor:
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35 115532

622
7,30

3,93

Konventionell ljusplanering för kontor

En rasterlösning med armaturer för bred allmänbelys-
ning saknar koppling till användarens behov av ljus för 
arbetsuppgifterna. Det ökar även energibehovet för  
tillräcklig belysning. Dessutom har det kontrastlösa  
ljuset en tröttande effekt eftersom det inte struktu- 
rerar omgivningen.

Infällda LED-armaturer

Infällda LED-armaturer

Snäva normer och traditionell planering med 
enbart jämn allmänbelysning utan rangordning 
av objekt leder till otillfredsställande ljuslös-
ningar på kontoret. Bristande koppling till 
respektive användning och ett monotont hel-
hetsintryck räknas till de typiska nackdelarna. 
Till skillnad från detta kvantitativa ljuskoncept 
grundar sig planering som utgår från människ-
ans uppfattningsförmåga på en uppdelning av 
olika områden för individuella behov. Infällda  
LED-takarmaturer med olika ljusfördelningar 
kan placeras punktvis och erbjuder en effektiv 
belysning med god visuell komfort med hjälp  
av differentierade ljusfördelningar. Så skapas  
en ljuslösning som är anpassad efter ljusbehov 
och rumsverkan. Dessutom kan belysta verti-
kala ytor bidra till en högre ljusstyrka och även 
förbättra uppfattningen av rummet. Genom 
effektiva ljusverktyg och en intelligent belys-
ningsplan skapas på det sättet kostnadseffek-
tiva, normenliga ljuslösningar som är skräddar-
sydda för användarnas behov.

Case Study
Kontorsbelysning: Kvalitativ i stället för kvantitativ belysning

Nyckeltal
Med en genomsnittlig belysningsstyrka på minst  
500 lux på själva arbetsplatserna:

Antal armaturer  35
Ansluten effekt (W) 1155
Effekt per ytenhet (W/m2) 7,30

Kvalitativ ljusplanering på  
kontoret

Vid belysning av delar av rummet ana-
lyseras var användaren behöver vilket  
ljus. Hög cylindrisk belysningsstyrka  
från väl avbländade armaturer belyser  
arbetsplatserna, möjliggör god visuell  
komfort och ger god belysning av 
ansikten. Belysta vertikala ytor ger  
ett ljust intryck av rummet och väl 
avvägda kontraster i samband med 
bildskärmsarbete. Belysningen av kom-
munikationsytorna i mitten möjliggör  
en bekväm orientering.

LED-downlight
Wide flood

LED-downlight
Oval flood

LED-downlight
Oval wide flood

LED-linswallwasher

Slutsats:
Effektiviteten hos LED-belysning med minimala  
krav på underhåll kan ökas genom att skapa  
lager på lager vid planeringen. Energibehovet  
kan minskas med anpassade ljuskoncept. På 
köpet blir den visuella komforten bättre och 
intrycket av rummet blir mer attraktivt.

Nyckeltal
Med en genomsnittlig belysningsstyrka på minst  
500 lux på själva arbetsplatserna:

Antal armaturer  32
Ansluten effekt (W) 622
Effekt per ytenhet (W/m2) 3,93

Antal armaturer Ansluten effekt i W Energibehov i W/m2  LED-belysning från ERCO för lager på lager

  Konventionell LED-rasterbelysning

46% energibesparing
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Kvalitativ ljusplanering i foajéer

För snabb orientering och ett ljust 
rumsintryck delar den perceptions- 
orienterande belysningen in rummet  
i olika ljuszoner. Infällda takarmaturer 
med olika ljusfördelningar gör det  
möjligt att reagera på specifika rums-
geometrier och användningsprofiler. 

Kvantitativ ljusplanering i foajéer

En jämn belysning som inte tar hänsyn till samman-
hangen i rummet ignorerar arkitekturens varsebliv-
ningshierarkier och gör det svårare för användarna 
att orientera sig. Den behöver dessutom mer energi 
för att åstadkomma samma ljushetsintryck.

Infälld LED-armatur

LED-downlight
Wide flood

LED-downlight

Infälld LED-strålkastare
Spot

Infälld LED-strålkastare
Spot

Infälld LED-strålkastare
Flood

LED-linswallwasher

Slutsats
Vid kvalitativ ljusplanering delas rum med stor 
takhöjd in i funktionszoner för att göra det  
lättare att orientera sig. Energieffektiva LED- 
armaturer från ERCO möjliggör tack vare speci-
fika ljusfördelningar stora armaturavstånd och 
därmed en energieffektiv belysning. 

Foajén i en myndighet, högskola eller ett kon-
serthus  fungerar som institutionens visitkort. 
Foajéer är ofta generöst  tilltagna lokaler med 
stor takhöjd. De har en representativ funktion  
och används även som mottagnings- och 
väntzon och som genomgångsutrymme till 
angränsande byggnadsdelar. En uttrycksfull  
utformning kan även vara identitetsskapande 
för användare och besökare. Alla dessa funk-
tioner kräver en differentierad ljuslösning som 
kan installeras och användas på ett kostnads-
effektivt sätt. Kvalitativ ljusplanering utnyttjar  
perceptionspsykologins principer för att dela  
in rum i zoner på ett effektivt sätt. En möjlig- 
het att  underlätta orienteringen i stora lokaler  
med högt i tak är att skapa en indelning av  
rummet på djupet. Ljuskontraster kan  använ- 
das för att skilja förgrund från bakgrund.  
En målinriktad belysning av trappor, recep-
tionsdiskar och väntzoner delar in lokalerna  
i brukszoner och leder användarens blick.  
Bred väggbelysning gör att rummet upplevs 
som ljusare. I offentliga byggnader med trans-
parenta fasader skapar den breda väggbelys- 
ningen en motsvarighet till de delar av rum-
met närmast fasaden som dränks i dagsljus. 
Nattetid gör den det i stället möjligt att se 
interiören utifrån. Ljuslösningar som skapar 
hög visuell komfort tack vare en god avbländ-
ning gör det möjligt för ögat att anpassa sig 
och klarar sig därför med lägre total belys-
ningsstyrka. 

Case Study
Community: Effektiv visuell komfort

Värden
Vid en genomsnittlig belysningsstyrka på minst 300lx 
vid receptionsdiskar och minst 100lx vid kommuni-
kationsytor:

Antal armaturer  27
LED-effekt (W) 822
Effekt per ytenhet (W/m2) 1,63

Värden
Vid en genomsnittlig belysningsstyrka på minst 300lx 
vid receptionsdiskar och minst 100lx vid kommuni-
kationsytor:

Antal armaturer  44
LED-effekt (W) 1531
Effekt per ytenhet (W/m2) 3,00

Nödvändiga armaturer

44 1531

27 822

LED-effekt i W Energibehov i W/m2

3,00

1,63

  Zonbelysning med ERCO LED-armaturer

  Konventionell LED-rasterbelysning

46% energibesparing

Infälld LED-armatur
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  Individuella monteringslösningar i form av exempelvis 
andra strömskenadaptrar eller individuella klämmor och 
hållare

  Förtillverkade kontaktsystem för snabb kabeldragning, t.ex. 
med Wieland- eller Wago-anslutningar

  Utökade styrningsmöjligheter med t.ex. Bluetooth via 
 Casambi, Lutron eller DMX 
 
 
 
Har du ytterligare krav? 
Kontakta oss! 
 
www.erco.com/individual

  Ytterligare spektra och ljusfärger som t.ex. 2700K CRI 92, 
3000K CRI 95, 3500K CRI 92 eller 4000K CRI 92

  Alternativa LED-ljuskällor som t.ex. Chip on board LED  
med egenutvecklad ljusteknik

	 	Över	10 000	andra	armaturfärger	i	färgsystemen	RAL	 
och NCS samt individuell mätning av färgprover

ERCO individual

ERCO individual
Ljusverktyg för dina behov

Med ”ERCO individual” kan ERCO 
erbjuda dig omfattande möjlig-
heter att individualisera stan-
dardprodukterna och få stöd  
vid utvecklingen av avancerade  
specialarmaturer. Våra tjänster 
för ditt projekt omfattar:

- flera decenniers erfarenhet 
inom utveckling av special- 
armaturer

- lokala kontaktpersoner
- kompetent rådgivning
- lösningsorienterade arbets- 

metoder
- användningsrelaterad prototyp- 

utveckling
- tillförlitliga planeringsunderlag
- specialarmaturer i samma 

 kvalitet som standardprodukter



ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com Ar
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Ljus är arkitekturens  
fjärde dimension
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