
ERCO individual
ERCO biedt  projectspecifieke 
lichtwerktuigen volgens uw 
behoeften. Zoekt u montage
oplossingen specifiek voor uw 
 situatie, een andere LED of een 
bepaaldebehuizingkleur?Neem
dan contact met ons op! P. 20.

Licht digitaal 
plannen
Volledige planningsinformatie, 
nieuwe eigenschappen voor pro
ductselectie en uitgebreide ken
nismodules maken van erco.com 
het centrale planningsinstrument 
voor de architectuurverlichting. 
Hoe onze digitale hulpmiddelen 
uw workflow ondersteunen:  
vanaf p. 14.

Met vier punten het licht plannen
gaat met ERCO nog eenvoudiger

12 ERCO Catalogus 2019
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New

Veelzijdige 
technologie
ERCO ontwikkelt lichtwerktuigen 
voor specifieke toepassingen. De 
basis van het armaturenprogram
ma wordt gevormd door een sys
teemgedachte, zodat u, afhan
kelijk van de verlichtingstaak, 
onafhankelijk van het design van 
de armatuur de ideale technologie 
voor uw project kunt kiezen. Een 
overzicht van productoplossingen 
en LEDtechnologieën treft u aan 
vanaf p. 22.

Product 
innovaties
Een nieuwe armaturenfamilie 
voor creatieve bureaus, verander
bare lichtverdelingen voor muse
umverlichting, draadloze regeling 
voor intuïtieve bediening – onze 
innovaties onderscheiden zich 
door consequent te zijn gericht op 
de toepassingen. Er is een over
zicht vanaf pagina 26.

www.erco.com/ercoinnovations 13ERCO Catalogus 2019
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100% volledige informatie

Planningsgegevens in 7 talen

24/7 overal beschikbaar

	Intuïtieve	productconfiguratie

Uitgebreide kennis over producten en licht

	Directe	contactmogelijkheid	voor	
	aanvragen	voor	producten	en	offertes

Uitgebreid aanbod aan lichtkleuren

Licht digitaal plannen – erco.com

14 ERCO Catalogus 2019
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Hoe	ziet	uw	workflow	er	uit?

#ercodigital
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* Speciale armaturen op 
aanvraag
„ERCO individual“ biedt  talloze 
lichtspectrums en behuizing-
kleuren. Geef uw productwensen 
direct door via onze website.

*

Met 6 klikken  
configureren
De nieuwe artikelfilter biedt een 
intuïtieve artikelselectie op grond 
van productkenmerken.

Wij werken continu om erco.com 
optimaal in het digitale plan-
ningsproces te integreren.  
Naast inspirerende projectrepor- 
tages en uitvoerige kennis over 
licht betreft dat met name het 
zoeken naar producten en de 
 specificatie, alsmede het beheer 
en delen van artikelen. 

Contactmogelijkheden direct 
op de website en onze service 
 myERCO bieden bovendien de 
mogelijkheid om rechtstreeks 
contact op te nemen met uw 
plaatselijke contactpersoon en 
concrete offertes voor uw project 
aan te vragen.

Nuttig	en	efficiënt	–	 
nieuwe eigenschappen op erco.com

16 ERCO Catalogus 2019
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Specificatie controle-
ren en wijzigen 
Via het zoekveld kunt u plan-
ningsgegevens bij een artikel-
nummer oproepen. Via de filter 
kunt u productkenmerken veran-
deren. Planningsgegevens voor 
nieuwe artikelen kunnen direct 
worden gedownload.

Projecten aanmaken 
Artikellijsten online aanmaken, 
deze downloaden en concrete 
offertes aanvragen – dat is alle-
maal mogelijk met myERCO.

Neem contact met ons 
op! 
Heeft u vragen over onze produc-
ten	of	services?	Neem	contact	op	
met uw regionale contactpersoon.

Informatie delen! 
Productinformatie, planningstips, 
projectfoto's – deel relevante 
informatie rechtstreeks via e-mail 
met uw collega's of via social 
media in uw netwerk.

Een overzichtelijk  
geheel 
De nieuwe  artikelpresentatie 
vat de belangrijkste, technische 
eigenschappen van een artikel 
samen. 

Hoe	ziet	uw	ideale	hulpmiddel	er	uit?

#ercodigital
17ERCO Catalogus 2019
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Planningsmedia in een netwerk  
voor	een	lean	workflow

Het nieuwe programma van ERCO –  
Oriëntatiehulpmiddelen in de eerste plannings-
fasen 

   Een overzicht van alle varianten – nieuw 
overzicht met kenmerken van iedere familie

 Toepassingsvoorbeelden
Hulpmiddelen voor planning

Onze website erco.com onder-
steunt uw lichtplanning in alle 
planningsfasen. Verschillende 
hulpmiddelen helpen om in een 
zeer gevarieerd productprogram-
ma snel de relevante  informatie 
te vinden. U kunt de  geschikte 
armatuur bijvoorbeeld intuïtief 
configureren via de nieuw vorm-
gegeven artikelfilter. De product-
kenmerken die relevant zijn voor 
de configuratie, hebben wij als 
overzicht ook in onze nieuwe, 

compacte catalogus opgenomen. 
Als vervanging voor tabellen met  
artikelnummers toont het  nieuwe 
overzicht alle varianten van een 
productfamilie en is daardoor het 
perfecte	oriëntatiehulpmiddel	
vanaf het begin van een project. 
Plan vanaf hier naadloos digitaal 
verder:

-  Op de pc via de Short-URL
-  Mobiel via QR-code

18 ERCO Catalogus 2019
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Hoe	ziet	uw	workflow	er	uit?

#ercodigital

Planningsmedia in een netwerk  
voor	een	lean	workflow

erco.com – 100% digitaal plannen,  
vanaf het eerste idee tot en met de  
implementatie 
	 	Volledige	planningsgegevens	bij	 

artikelnummers
 Talloze toepassingsvoorbeelden
 Gedetailleerde planningshulpmiddelen
	 Intuïtieve	productconfiguratie
	 Directe	offerteaanvraag	mogelijk
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ERCO individual

ERCO individual
Lichtwerktuigen op basis van 
uw behoeften

Met „ERCO individual“ bieden 
wij u uitgebreide mogelijkhe-
den voor individualisering van 
standaardproducten, alsmede 
 ondersteuning bij de ontwikkeling 
van veeleisende, speciale arma-
turen. Onze service voor uw pro-
ject omvat:

-  Decennialange ervaring in de 
ontwikkeling van zogenoemde 
specials

-  Lokale contactpersonen
-  Grondig advies
-  Gefundeerde uitgangspunten

voor oplossingen
-  Snelle prototyping
-  Betrouwbare planningsdocu-

menten
-  Speciale armaturen in stan-

daardkwaliteit
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  Individuele montageoplossingen; bijvoorbeeld andere  
spanningsrailadapters of individuele klemmen en houders

  Stekkersystemen, geprefabriceerd voor snelle bedrading,  
bijvoorbeeld met Wieland- of Wago-aansluitingen

  Uitgebreide aansturingsmogelijkheden, zoals Bluetooth via 
Casambi, Lutron of DMX 
 
 
 
Heeft u nog andere vereisten? 
Neem dan contact met ons op! 
 
www.erco.com/individual

  Meer spectrums en lichtkleuren,  
zoals 2700K CRI 92, 3000K CRI 95, 3500K CRI 92 of  
4000K CRI 92

  Alternatieve LED's, bijvoorbeeld Chip-on-Board-LED's  
met zelfontwikkelde lichttechniek

  Ruim 10.000 andere behuizingkleuren in het RAL- en 
NCS-kleurensysteem alsmede de individuele meting  
van kleurmonsters

www.erco.com/individual 21ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Veelzijdige technologie – lichtwerktuigen voor specifieke toepassingen

Deze nieuwe lichtwerktuigen zijn de oplossing 
voor uw verlichtingstaak

Work Culture

Track-downlights voor kantoorver-
lichting volgens de norm

Downlights voor spanningsrail combineren het 
visual comfort van plafondinbouwarmaturen met 
de flexibiliteit van spots. Passende werktuigen treft 
u aan in de families:

- Jilly
- Skim
- Compar

Meer lichtwerktuigen voor de verlichting van kan-
toren en bestuursgebouwen: www.erco.com/work

Zoomspots voor een indrukwek-
kende enscenering

Zoomspots bieden traploos instelbare stralingshoe-
ken: als zoom spot van 15° tot 65° en zoom oval van 
19° x 71° tot 74° x 60° verlichten deze kunst altijd 
optimaal. Zoomspots treft u aan in de families:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Andere lichtwerktuigen voor de verlichting van 
musea en galerieën: www.erco.com/culture

Zoekt u downlights die in het plafond kunnen 
worden verplaatst?

Heeft u spots nodig met een instelbare  
lichtverdeling?
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www.erco.com/planning-light

Shop Community

COB LED-technologie voor de 
unieke presentatie van artikelen

Voor de winkel geoptimaliseerde lichtverdelingen 
en lichtkleuren tegen een aantrekkelijke prijs-pres-
tatieverhouding. Hiervoor combineert ERCO in het 
armaturenprogramma met Chip-on-Board-LED-
technologie (COB LED). De technologie is reeds 
geïmplementeerd in de families:

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

Andere lichtwerktuigen voor de verlichting van 
winkelomgevingen: www.erco.com/shop

Lenstechnologie voor efficiënte 
verlichting van openbare  
gebouwen

Basisverlichting, wallwashing en accentuering 
 vanaf grote hoogte zijn de speciale disciplines van 
ERCO. Armaturen voor de verlichting van openbare 
gebouwen. Passende lichttechniek treft u o.a. aan in 
families, zoals:

- Stella
- Atrium dubbelfocus
- Kona

Andere lichtwerktuigen voor de verlichting van 
openbare gebouwen: www.erco.com/community

Wilt u een aantrekkelijke en kostenvriendelijke 
winkelverlichting?

Wilt u uw armaturen op een hoogte van 10m 
monteren?
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Veelsoortige technologie – Nieuwe lichtkleuren en LED-typen bij ERCO

Culture
Kunst en cultuurschatten zijn onze 
passie. Voor presentaties vol effect 
adviseren wij warm- tot neutraal-
witte lichtkleuren. Een hoge kleur-
weergave zorgt voor een onvervalste 
beleving van de kunst.

Work
Geconcentreerd werken en construc-
tieve vergaderingen vereisen een 
wakkere geest. Neutraalwitte licht-
kleuren hebben een activerend effect 
en ondersteunen ons bij onze dage-
lijkse uitdagingen. 

Shop
Juist waar wij emotionele besluiten 
nemen, is de enscenering van artike-
len belangrijk. Warmwitte lichtkleu-
ren zijn geschikt voor materialen met 
warme tinten. Technische producten 
komen in neutraalwit licht het best 
tot hun recht.

Community
Een goede oriëntatie en een uitno-
digende sfeer spelen een hoofdrol, 
wanneer wij openbare gebouwen  
binnengaan. Warm- tot neutraalwitte 
lichtkleuren zorgen voor een  duidelijk 
overzicht.

De passende lichtkleur voor een toepassing selecteren

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

Een overzicht van LED-typen en 
lichtkleuren

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

Max. rendement 138lm/W 156lm/W 149lm/W

Behoud van de lichtstroom L90/B10 voor 50.000 h L80/B50 voor 50.000 h L80/B50 voor 50.000 h

Lichtkleuren 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

* op aanvraag verkrijgbaar
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Living
De eigen vier muren betekenen 
behaaglijkheid en welzijn. Dit wordt 
ondersteund door warmwitte licht-
kleuren.

Contemplation
Religieuze gebouwen zijn telkens 
uniek. Daarom is de keuze van de 
lichtkleur afhankelijk van de betref-
fende architectuur alsmede van het 
gewenst scenografisch effect.

Public
Op openbare locaties komt veiligheid 
voor ons op nummer 1 en daarnaast 
willen wij ons goed kunnen blijven 
oriënteren. Warm- tot neutraalwitte 
lichtkleuren voldoen aan deze taak.

Hospitality
Waar wij elkaar gezellig  ontmoeten 
en het dus ook gezellig moet zijn, 
adviseren wij warmwitte lichtkleuren 
met een hoge kleurweergave.

  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

Als u het door u gewenste spectrum 
niet kunt vinden, neem dan gerust 
contact met ons op:  

www.erco.com/individual

Armaturen met high-power-LED's 
Armaturen met high-power-LED's, 
bijvoorbeeld spots, downlights en 
schijnwerpers, onderscheiden zich 
door lichttechnische precisie, gedif-
ferentieerde lichtverdelingen en een 
lange levensduur.

Typische toepassingsgebieden zijn:

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

Armaturen met mid-power-LED's
Dankzij hun geringe luminantie 
maken mid-power-LED's-armaturen 
mogelijk met grote lichtuittredings-
vlakken. Deze zijn efficiënt, bieden 
een groot visual comfort en voldoen 
aan alle vereisten voor de werkplek-
verlichting volgens de norm. Over-
eenkomstige downlights, downlights 
voor spanningsrails en pendelarma-
turen zijn daarom in het bijzonder 
geschikt voor:

- Work
- Community

Armaturen met COB-LED's
Armaturen met COB-LED- technologie 
bieden een grote vrijheid in vorm-
geving bij de selectie van het juiste 
spectrum, bijvoorbeeld voor de pre-
sentatie van de meest  uiteenlopende 
producten of de sfeervolle vormge-
ving van een ruimte. Daarom zijn 
spots en inbouwspots met Chip-on-
Board-LED's ideaal voor:

- Shop
- Living
- Hospitality

Nauwkeurige kleurlocatie  
ERCO LED-modules met high-power- 
en mid-power-LED's hebben zeer 
consistente kleuren en bereiken de 
uitstekende, typische initiële waarde 
van SDCM ≤1,5.
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ERCO innovaties 2019 Overzicht van nieuwe producten in de binnenruimte

Nieuwe producten voor de  
binnen- en de buitenruimte
De veelzijdige innovaties van 
ERCO bieden met recht ontwer-
pers de beste lichtwerktuigen voor 
een op de waarneming gerichte 
architectuurverlichting. De com-
binatie van doeltreffende licht-
techniek, efficiënte LED's en intel-
ligente aansturing bestemt de 
productfamilies telkens voor 
bepaalde toepassingen: Jilly voor 
de verlichting van werkplekken op 
kantoor, Compar als omvangrijke 
familie voor hoogwaardige archi-
tectuurverlichting, Atrium dubbel- 
focus-armaturen voor de verlich-
ting vanuit grote hoogte of zoom-
spots voor flexibele verlichting in 
musea.

Jilly
Jilly biedt een perfect visual comfort 
voor werkplekken op kantoor. Met 
armaturen voor spanningsrails, pla-
fondinbouw-, opbouw- en pendel- 
armaturen vormt Jilly een zeer uit- 
gebreide familie armaturen. Haar 
lichttechniek werd speciaal geopti-
maliseerd voor kijktaken op kantoor. 
Daarom voldoet Jilly aan alle vereis-
ten aan verlichting van werkplekken 
op kantoor. Pendelarmaturen beschik-
ken bovendien over een indirect licht-
aandeel met tunable white voor 
dynamische kantoorverlichting.

Jilly voor spanningsrails

Pagina 36

Jilly Lineair 
Plafondinbouw-  
en opbouwarmaturen  

Pagina 40

Jilly pendelarmaturen  

Pagina 42

Jilly Vierkant 
Plafondinbouw-  
en opbouwarmaturen  

Pagina 38
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Uitbreiding van de Compar familie
Compar gaat een prominentere rol 
spelen in ons assortiment met arma-
turen voor spanningsrails en pla-
fondopbouwarmaturen als een zeer 
uitgebreide productfamilie voor toe-
passingen op kantoor, in openbare  
gebouwen en culturele instellingen.  
Alle Compar armaturen maken ge- 
bruik van het optisch systeem van 
collimator en antiverblindingsraster.  
Met zijn kleine lichtopening posi-
tioneert Compar zich daardoor als 
krachtige armaturenfamilie voor 
hoogwaardige architectuurprojecten.

Atrium dubbelfocus
Met Atrium dubbelfocus lukt de ver-
lichting vanuit grote hoogte perfect. 
Lichtstroom en lichtverdeling van de 
plafondinbouw-, opbouw- en pendel- 
armaturen zijn speciaal gedimensio-
neerd voor hoge ruimten. Deze zorgen 
voor een representatief licht in atri-
ums, foyers en evenementszalen. De 
uplight in de pendelarmaturen maakt 
bovendien de oplichting van het pla-
fond mogelijk. 

Pagina 50

Compar Lineair  
plafondopbouwarmaturen  

Pagina 48

Compar downlights en dubbele 
wallwashers voor spanningsrails 

Pagina 46

Quintessence Pinhole  
plafondinbouwarmaturen
Met de nieuwe Quintessence Pinhole 
plafondinbouwarmaturen is een  
vrijwel onzichtbare lichtopening 
mogelijk. Zo integreert de armatuur 
elegant in het plafondaanzicht in 
winkels en belichaamt deze de filo- 
sofie „Licht in plaats van armaturen“.

Pagina 54
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ERCO innovaties 2019 Overzicht van nieuwe producten in de binnen- en de buitenruimte

1200 armaturen met  
Chip-on-Board-LED
De nieuwe armaturen met Chip-on-
Board-LED-technologie beschikken 
over acht verschillende spectrums 
voor de energiezuinige verlichting  
van winkels. Zowel armaturen voor 
spanningsrails als inbouwspots en 
richtbare spots zijn verkrijgbaar met 
deze technologie. 

Pagina 62

Voor Bluetooth geschikte  
armaturen
Nu is het mogelijk om professionele  
lichtwerktuigen eenvoudig en intuï-
tief draadloos te regelen. Via Casambi  
kunnen voor Bluetooth geschikte 
armaturen van ERCO individueel  
worden geschakeld, gedimd en in 
lichtscènes worden geïntegreerd.  
Voor configuratie en bediening is 
slechts een smartphone of tablet  
vereist met de gratis Casambi-app. 

Pagina 32

Zoomspot
Met de  zoomspots ontstaan nieuwe 
mogelijkheden voor de flexibele ver-
lichting van musea en winkels. Het 
optisch systeem maakt een traploos 
instelbare stralingshoek mogelijk. Met 
een zoom van spot tot wide flood is 
een rotatiesymmetrische lichtverde-
ling beschikbaar. Een tweezijdige  
variant maakt de afstelling van de 
ovale lichtverdeling mogelijk in over-
eenstemming met de situatie in de 
ruimte. Zo kan met slechts één licht-
werktuig aan verschillende verlich-
tingstaken worden voldaan.

Pagina 30

ERCO plafondkoofsysteem
Het ERCO plafondkoofsysteem deelt 
de ruimte in en creëert een helder 
plafondaanzicht. De infrastructuur 
met vele configuratiemogelijkheden 
ontsluit nieuwe mogelijkheden om 
winkelverlichting elegant in de archi-
tectuur te integreren. 

Pagina 56

Quintessence tunable white
Dankzij de tunable white-technologie  
kan de lichtkleur van Quintessence 
downlights in een bereik van 2700K 
tot 6500K overeenkomstig het ver-
loop van het daglicht worden aan- 
gepast. Deze dynamiek ondersteunt  
een lichtconcept zoals Human  
Centric Lighting.

Pagina 58
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Kleinere maten voor Lightscan  
en Kona
Voor een nog grotere vrijheid in 
vormgeving bij de verlichting in de 
buitenruimte heeft ERCO de families 
Lightscan en Kona met twee kleinere 
maten aangevuld. Ontwerpers kunnen 
nu tussen lumenpakketten van 210 
tot 13.000 kiezen. 

Pagina 64

Castor bolderarmaturen in de  
korte uitvoering
Nu is Castor ook beschikbaar in een 
versie met een hoogte van 500mm 
om bolderarmaturen langs wegen ook 
op lage muren te monteren. Natuur-
lijk behoren een groot visual   com- 
fort alsmede de inachtneming van  
Dark Sky-vereisten verder ook  tot  
de eigenschappen van Castor bolder-
armaturen. 

Pagina 66

Beschermingsklasse II bij Castor 
bolderarmaturen alsmede Site en 
Tesis vloerinbouwarmaturen
Bij buitenruimtearmaturen van  
Castor, Site en Tesis zijn componen-
ten die onder spanning staan, van een 
extra beschermingsisolatie voorzien. 
Daardoor voldoen deze aan de vereis-
ten van beschermingsklasse II.

Pagina 67
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15°

65°

Zoomspot
Zoomspots van ERCO  hebben 
traploos instelbare  stralingshoeken. 
Deze innovatieve technologie 
maakt, naast een rotatiesymmetri
sche lichtverdeling met het zoom
bereik spot (15°) tot wide flood 
(65°) ook een tweezijdige licht
variant met ovale lichtverdeling 
mogelijk. 

Maximale efficiency
De zelfontwikkelde Spherolit 
lenzen veranderen de  lichtbundel 
verliesvrij bij het zoomen van 
wide flood naar spot.  Daardoor 
wordt de verlichtingssterkte bij 
spot met meer dan het tienvou
dige verhoogd. Deze biedt dan 
ook de ideale voorwaarden voor 
indrukwekkend nauwkeurige 
accentueringen. Het optisch sys
teem is met name in musea of 
winkels flexibel inzetbaar en is in 
zijn geheel energiezuinig.

Zoomspots treft u aan in de  
productfamilies:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

ERCO innovaties 2019 Zoomspot

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



15°

65° Zoom spot
Door te draaien 
aan het opzetstuk 
van de zoomlens 
kan de lichtver
deling traploos 
van spot met een 
stralingshoek van 
15° naar wide 
flood tot en met 
maximaal 65° 
worden ingesteld.

Zoom oval
De lichtverdeling
zoom oval kan 
van 19° x 71° tot  
74° x 60° traploos 
 worden veran
derd.  Bovendien
kan de  richting 
van de ovale 
bundel worden 
afgesteld. 
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ERCO innovaties 2019 Bluetootharmaturen met Casambitechnologie

Voor Bluetooth geschikte  
armaturen van ERCO
Armaturen individueel  schakelen 
en dimmen, lichtscènes confi
gureren, sensoren integreren: 
dat maakt de nieuwe,  draadloze 
besturingsmanier mogelijk, die 
ERCO nu aanbiedt in de vorm van 
armaturen met Bluetooth 
eigenschappen. Voor  configuratie 
en bediening is slechts een smart
phone of tablet nodig met de 
Casambiapp. Intuïtief en met 
minimale inspanning gaan er 
mogelijkheden en comfortfunc
ties voor u open die in het verle
den complexe lichtregelinstalla
ties vereisten.

In de volgende productfamilies 
treft u al armaturen met Casambi 
technologie aan:

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly

Draadloze  
standaard – 
geïntegreerd in 
het bedrijfsap-
paraat
ERCO  integreert 
de Bluetooth 
technologie van 
de Finse onder
neming  Casambi 
direct in de zelf
ontwikkelde en 
 geproduceerde 
bedrijfsappa
ratuur. Via de 
draadloze stan

daard Bluetooth 
LE communiceren 
de aldus uitge
ruste armaturen 
onderling met 
elkaar alsmede 
met  compatibele
smartphones, 
tablets of smart
watches. Via 
mobiele appara
ten kunnen deze 
armaturen dan 
via de Casambi 
app worden gere
geld.

Galerie functie
De galerie func
tie in de app 
maakt de aanstu
ring van indivi
duele armaturen 
of armatuur
groepen moge
lijk via een door 
uzelf gefotogra
feerd beeld. Op 
die manier wordt 
de foto een intu
itieve gebruiker
sinterface.

Mesh-netwerk
Armaturen 
vormen een 
zogenaamd 
„Meshnet
werk“ en zijn 
dan  tegelijkertijd 
 zender en ont
vanger. Daardoor 
functioneert 
het  netwerk ook 

in ruimten met 
 hoeken en over 
grote  afstanden.
Dergelijke fijnma
zige  netwerken
kunnen in het 
gewenste aantal, 
onafhankelijk van 
elkaar worden 
geconfigureerd, 
alsmede via gate
ways met toe
passingen op het 
internet worden 
gekoppeld.

Cloud- 
technologie
Via de Casambi 
cloud worden 
netwerkinstellin
gen overkoepe
lend over appara
ten beveiligd en 
gesynchroniseerd. 
Dat maakt een 
verhoogde flexi
biliteit en veilig

heid mogelijk – 
ook wanneer 
mobiele appa
raten wisselen 
of een keer uit
vallen.
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Momenteel kun
nen  armaturen 
van ERCO met tot 
en met 19WLED 
vermogen  worden 
bediend via 
 Casambi. In de 
toekomst  zullen 
er  meerdere vol
gen. Via de 
 service „ERCO 
individual“ 
 kunnen  bovendien 
uitvoeringen met 
Bluetooth 
eigenschappen 
van andere arma
turen project
specifiek worden 
aangevraagd.

Talloze functies
 De  kosteloze 
Casambiapp 
biedt onder 
andere func
ties zoals scha
kelen en dimmen 
van  individuele 
armaturen, 
 samenvoegen 
van armaturen in 
groepen en het 
configureren van 

lichtscènes.  
Een visuele 
gebruikersinter
face in het hel
dere design van 
ERCO zorgt voor 
de intuïtieve 
bediening.

Verdere bedie-
ningselementen 
integreren
Naast smart 
phone, tablet of 
smartwatch is 
ook de integratie 
van voor Blue
tooth  geschikte 
wandschake
laars, knoppen 
en sensoren met 
de markering 
„Casambi ready“ 
mogelijk. 
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UGR
<19

Voor de  werkplekverlichting op  
kantoor die voldoet aan de  
norm, is Jilly met een  veel zij dige 
armaturenfamilie beschikbaar
De geringe luminantie heeft bij 
Jilly een zeer prettig effect en 
schept zo het perfecte visual com
fort op de werkplek op kantoor. 
Een hoge gelijkmatigheid op het 
werkvlak met 500lx alsmede een 
voldoende verticale verlichtings
sterkte voor de goede gezichtsher
kenning bij een UGR <19 behoren 

Jilly – maximaal  
visual comfort

ERCO innovaties 2019 Licht plannen met Jilly

Jilly Vierkant 
Plafondin-
bouw- en 
opbouwarma-
turen
De Jilly plafondin
bouwarmaturen 
zijn geschikt voor 
een gelijkmati
ge, heldere werk
plekverlichting in 
kantoren met ver
laagd plafond. 

Jilly voor  
spanningsrails
Jilly voor span
ningsrails maakt 
het mogelijk om 
de flexibiliteit 
van spots met 
het visual com
fort van down
lights te combi
neren. Daarmee 
kan elegant 
werkplekverlich

Naast de 
opbouwversie 
voor de  montage 
aan  massieve 
plafonds is er 
bovendien een 
kleine maat voor 
verkeerszones 
en nevenzones 
beschikbaar.

ting op kantoor 
die voldoet aan 
de norm, worden 
verbonden met 
dynamische kan
tooromgevingen.

Jilly voldoet aan de vier criteria voor verlichting  volgens de norm 
van de werkplek op kantoor

Ēm   Voldoende hoge verlichtingssterktes voor kijktaken op de 
werkplek op kantoor.

UGR  Perfecte antiverblindingsraster voor een groot visual com
fort en daardoor een kwalitatief arbeidsklimaat.

U0  Gelijkmatige lichtsterkteverdeling voor uitgebalanceerde 
contrasten op horizontale vlakken.

Ez  Verblindingsvrije, verticale verlichting op hoofdhoogte 
maakt een goede herkenning van gezichten mogelijk.

tot de karakteristieke eigenschap
pen van Jilly. Ontwerpers  kunnen 
kiezen tussen antiverblindings 
rasters in zwart of zilver om  
het design van de armatuur op  
de kleur van het plafond en de 
vormgeving van het kantoor af  
te stemmen.
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Eigenschappen van de  
Jilly familie 
 
 

Jilly voor  
spanningsrails
 

Jilly Lineair 
 Plafondinbouw 
en opbouwarma
turen 

Jilly Vierkant
Plafondinbouw 
en opbouwarma
turen 

Jilly Lineair 
pendel arma 
turen

Toepassing Basisverlichting • • • •
Werkplekken op kantoor • • • •

Lumenpakketten 1200–3300lm • •
> 3300lm • • •

Lichtverdeling Extra wide flood • • • •
Oval wide flood • • • •

Bijzonderheden Tunable white (3000K–6000K) alleen indirect
Antiverblindingsrasters in  
verschillende kleuren

• • • •

Jilly Lineair 
pendelarma-
turen
Een aanvullende 
verlichting van 
het plafond bij 
werkplekken op 
kantoor lukt per
fect met de Jilly 
pendelarmaturen. 
Door de tunable 
whitetechnolo
gie kunnen licht

concepten wor
den gerealiseerd 
voor Human 
 Centric Lighting.

Jilly Lineair 
 Plafondinbouw- 
en opbouwar-
maturen
Lineaire plafond 
aanzichten in 
kantoren  kunnen 
uitstekend wor
den gerealiseerd 
met de langwer
pige  versie van 
Jilly. Plafond 
inbouw en 

opbouwarmatu
ren zorgen met 
het sobere design 
voor een duidelijk 
gestructureerd 
plafondaanzicht.
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ERCO innovaties 2019 Jilly voor spanningsrails

Downlights
13W
2000lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
13W
2000lm
Oval wide flood 

Zeer efficiënte werkplekver-
lichting op kantoor die voldoet 
aan de norm – met spannings-
rails als flexibele basis.
Passend bij de moderne, 
 dynamische werkomgeving waar 
kantoorindelingen telkens weer 
veranderen en worden  aangepast, 
verzorgen Jilly armaturen voor 
spanningsrails de efficiënte ver
lichting van werkplekken die 
voldoet aan de norm. De  bijzonder 
vlakke behuizing en een markant 
antiverblindingsraster drukken 
een stempel op de elegante ver
schijning.  De lichttechniek van 
Jilly combineert een zeer efficiënt 
lenzensysteem met een antiver
blindingsraster voor visual com
fort en rendement op hetzelfde 

hoge niveau. Vermogen en licht
verdeling staan grote armatuuraf
standen toe voor energiezuinige 
verlichtingsconcepten die voldoen 
aan de norm. Door de montage 
via spanningsrailadapters kan Jilly 
optimaal worden geplaatst – altijd 
in overeenstemming met de ver
eisten van de architectuur en de 
opstelling van de werkplekken. 

Mid-power-LED
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90°x 55°90°x 55°

Jilly voor span
ningsrail ver
bindt de kwali
teiten van een 
downlight met de 
flexibiliteit van 
de spannings
rail. Daarmee 
wordt deze arma
tuur het per
fecte werktuig 
voor veranderen
de indelingen op 
kantoor.

Armaturen com-
fortabel draad-
loos regelen 
De Bluetooth 
technologie die 
in het bedrijfsap
paraat van ERCO 
is geïntegreerd, 
maakt de com
fortabele regeling 
via de Casambi 
app op een 
smartphone of 
tablet mogelijk.

Grote afstand 
van de armatu-
ren met groot 
visual comfort
Door de lichtver
deling oval wide 
flood  kunnen 
grote arma
tuurafstanden 
worden gerea
liseerd bij een 
zeer goed visual 
 comfort. 

Armaturen  
simpelweg  
verplaatsen
Om het licht bij 
wisselende inde
lingen flexibel 
aan te passen, 
kunnen de arma
turen eenvoudig 
opnieuw worden 
gepositioneerd.

Oval flood- 
varianten in  
de praktijk
De dwars op de 
langsas van de 
armaturen uitge
lijnde oval wide 
floodlichtver
deling zorgt voor 
een hoge gelijk
matigheid en een 
goede gezichts
herkenning.
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ERCO innovaties 2019 Jilly Vierkant plafondinbouw en opbouwarmatuur

Design voor efficiënt en ergo-
nomisch licht op kantoor
Jilly Vierkant plafondinbouw en 
opbouwarmaturen zijn geschikt 
voor bijzonder efficiënte verlich
ting van werkplekken op  kantoor 
die voldoet aan de norm – in 
 ruimten met massieve plafonds 
alsmede voor  ongecompliceerde 
 modernisering. Dankzij het 
elegante, vlakke huis en het 
 markante antiverblindingsraster 
is  Jilly daarbij een vormgevings 
statement dat zich onderscheidt 
van conventionele kantoorarma
turen. De lichttechniek van  Jilly 
 Vierkant combineert een zeer effi
ciënt lenzensysteem met een anti
verblindingsraster voor  visual 
comfort en een rendement op het

zelfde hoge niveau.  Vermogen en 
 lichtverdeling staan grote arma
tuurafstanden toe voor energie 
zuinige  verlichtingsconcepten
die voldoen aan de norm. Bij 
 Jilly  Vierkant hebben  ontwerpers
de keuze uit twee maten. Zo 
 kunnen het formaat en de licht
stroom op de ruimtelijke  situatie 
 worden afgestemd. Vele door
dachte details vergemakkelijken 
de  montage en zorgen ervoor dat 
installatie eenvoudig, rationeel en 
veilig is.

Downlights
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Opbouwdown-
lights
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Opbouwdown-
lights oval wide 
flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Mid-power-LED
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Jilly valt op als 
werkplekver
lichting op kan
toor met een 
groot  visual com
fort die  voldoet 
aan de norm. De 
 geringe inbouw
diepte van de Jil
ly plafond 
inbouw en 
opbouwarmatu
ren is ideaal voor 
situaties met 
weinig  ruimte 
boven het sys
teem. aan de norm.Grote armaturen 

voor werkplek-
ken op kantoor
Jilly plafondin
bouw en opbou
warmaturen van 
maat 14 beschik
ken over een 
hoge lichtstroom 
en bereiken de 
vereiste verlich
tingssterktes voor 
de werkplekver
lichting op kan
toor die voldoet 

Kleine 
 armaturen voor 
verkeerszones
Gangen en over
lopen hebben een 
geringere ver
lichtingssterk
te nodig dan 
werkplekken op 
 kantoor. Het klei
ne,  compacte 
model van Jil
ly is geschikt 
voor deze 
 toepassingen.

Grote afstand 
van de armatu-
ren met groot 
visual comfort
Door de lichtver
deling oval wide 
flood  kunnen 
grote armatuur 
afstanden wor
den gerealiseerd 
bij een zeer goed 
visual comfort. 
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ERCO innovaties 2019 Jilly Lineair plafondinbouw en opbouwarmatuur

Downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Plafondinbouw- en opbou-
warmaturen in het autonome 
design voor efficiënt en ergo-
nomisch licht op kantoor
Met Jilly Lineair plafondinbouw 
en opbouwarmaturen biedt de Jilly 
familie een zeer efficiënte oplos
sing voor werkplekverlichting op 
kantoor die voldoet aan de norm. 
Met de heldere  verschijning met 
het markante antiverblindings
raster is Jilly daarbij een vorm
gevingsstatement dat zich 
onderscheidt van conventionele 
kantoorarmaturen. De lichttech
niek van Jilly Lineair combineert 
een zeer efficiënt lenzensysteem 
met een antiverblindingsraster 
voor visual comfort en rendement 
op hetzelfde hoge niveau. Vermo

gen en lichtverdeling staan grote 
armatuurafstanden toe voor ener
giezuinige  verlichtingsconcepten
die voldoen aan de norm. Vele 
doordachte details zorgen ervoor 
dat installatie eenvoudig, ratio
neel en veilig is.

Opbouwdown-
lights
36W
5760lm
Extra wide flood

Opbouwdown-
lights oval wide 
flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Mid-power-LED

40 ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



90°x 55°90°x 55°

Om het plafond 
aanzicht lineair 
vorm te geven, 
zijn van Jilly de 
lineaire plafond 
inbouw of 
opbouwarmatu
ren beschikbaar.  

te ontstaat op die 
manier een zeer 
goed visual com
fort op het werk
vlak.

Antiverblin-
dingsraster voor 
groot visual 
comfort
Speciale antiver
blindingsrasters 
zorgen er bij Jilly 
voor dat er geen 
storende verblin
ding optreedt. 
Ondanks de hoge 
verlichtingssterk

Uiterst efficiënt 
lenzensysteem 
Door het com
pacte lenzensys
teem is Jilly over 
zeer  efficiënte 
armatuur. Dat 
maakt een zeer 
 energiezuinige 
verlichting 
van kantoren 
 mogelijk.

Oval flood- 
varianten in  
de praktijk
Jilly lineair 
richt zich met 
een dwars ten 
opzichte van de 
armatuur opge
stelde oval wide 
floodlichtverde
ling op de in kan
toren beproefde  
uitlijning van 
armaturen.
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3.000K 6.000K

ERCO innovaties 2019 Jilly Lineair pendelarmatuur

Pendeldown-
lights
24W 
3840lm
Extra wide flood

Pendeldown-
lights direct/
indirect
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Extra wide flood 

Pendelarmaturen in het auto-
nome design voor efficiënt en 
ergonomisch licht op kantoor
Zoals de totale Jilly familie zijn 
ook Jilly pendelarmaturen gespe
cialiseerd in een zeer  efficiënte 
verlichting van werkplekken op 
kantoor die voldoet aan de norm. 
Als pendelarmatuur biedt Jilly 
ontwerpers alle vrijheid om arma
turen flexibel en op de optimale 
hoogte in de ruimte op te stellen. 
De elegante, vlakke vorm maakt 
deze tot een vormgevings 
statement dat zich van conven 
tionele kantoorarmaturen onder
scheidt. De lichttechniek van  Jilly 
combineert een zeer efficiënt len
zensysteem met een antiverblin
dingsraster voor visual comfort 

en rendement op hetzelfde hoge 
niveau. Optioneel straalt een geïn
tegreerde uplight diffuus naar 
boven. In de tunable white 
uitvoering ondersteunt  Jilly 
bovendien dynamische licht
concepten, zoals Human 
 Centric  Lighting, die het  ritme 
van het daglicht het kantoor 
 binnenloodsen.

Pendeldown-
lights oval wide 
flood
24W 
3840lm
Oval wide flood 

Pendeldown-
lights oval wide 
flood direct/
indirect
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Oval wide flood 

Mid-power-LED
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90°x 55°90°x 55°

De geringe hoog
te van de  Jilly 
 pendelarmatuur 
zorgt voor een 
zeer elegant 
effect in de 
 ruimte. Het op 
tioneel indirecte 
lichtaandeel ver
licht het plafond 
op een prettige 
manier. 

aangepast om 
bijvoorbeeld 
 lichtconcep ten 
voor Human 
 Centric Lighting 
te ondersteunen.

 tunable white 
technologie, lijkt 
de ruimte hoger 
en markeert deze 
de werkzones in 
grote ruimten. 

Tunable white- 
technologie
Net zoals in de 
loop van de dag 
de kleurtempe
ratuur in de bui
tenruimte con
tinu verandert, 
kan in de binnen
ruimte de kleur
temperatuur aan 
de indirecte ver
lichting  worden 

Combinatie met 
indirecte ver-
lichting
De variant van de 
Jilly pendel 
armatuur met 
indirecte ver
lichting maakt 
de verlichting 
van het plafond 
 mogelijk. Dank
zij deze uplight, 
naar keuze met 

Oval flood- 
varianten in  
de praktijk
Jilly lineair 
richt zich met 
een dwars ten 
opzichte van de 
armatuur opge
stelde oval wide 
floodlichtverde
ling op de in kan
toren beproefde  
uitlijning van 
armaturen.
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ERCO innovaties 2019 Licht plannen met Compar

Compar – het parade-
paardje voor lineaire 
esthetiek

Veelzijdige lichtverdelingen 
voor gedifferentieerde  
verlichtingsconcepten
De aaneenschakeling van LED en 
collimatorlens maakt bij Compar 
een smal lichtuittredingsvlak met 
een hoge lichtstroom mogelijk. 
Het sterke punt van Compar is de 
veelzijdigheid: met vijf lichtverde
lingen en vijf formele gedaantes 
biedt de Compar familie maximale 
vormgevingsvrijheid voor de licht
planning.  

Compar Lineair  
plafondinbouw- 
armaturen
Voor een minima
listisch plafond 
aanzicht zijn de 
Compar  Lineair 
plafondinbouw 
armaturen 
onontbeerlijk. 
Hun smalle arma
tuuropening laat 
de armatuur in 
het plafondaan
zicht vrijwel ver
dwijnen. 

Compar 
 Vierkant  
plafondopbouw- 
armaturen
Voor de eenvou
dige  montage 
aan  massieve 
plafonds zijn 
 Compar  Vierkant 
plafondopbouw 
armaturen 
geschikt als com
pacte oplossing.

Compar down-
lights en dubbe-
le wallwashers 
voor  
spanningsrails
De flexibiliteit 
van Compar voor 
spanningsrails 
wordt met name 
bewezen in situa
ties die vanwege 
het  veranderende 
gebruik andere 
posities voor de 
verlichting ver
eisen. Speciaal 

voor gangen is de 
Compar dubbele 
wallwasher voor 
spanningsrails 
geschikt, omdat 
deze de ruimte 
breder laat lijken.

6–10W   
630–1230lm

12–19W  
1260–2460lm

24–38W  
2520–4920lm

48–76W  
5040–9840lm
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Eigenschappen van de  
Compar familie  
 

Compar voor 
spanningsrails

Compar Lineair 
plafondinbouw 
armaturen

Compar Vierkant 
plafondopbouw 
armaturen

Compar Lineair 
plafondopbouw 
armaturen

Compar Lineair 
pendelarma
turen

Toepassing Basisverlichting • • • • •
Lineaire verlichting • • • •
Wallwashing • •
Werkplekken op kantoor • • • • •

Lumenpakketten < 1200lm •
1200–3300lm • • • • •
> 3300lm • • • •

Lichtverdeling Wide flood • • • • •
Extra wide flood • • • • •
Oval flood • • • •
Oval wide flood • • • • •
Wallwash •
Dubbele wallwasher •

Bijzonderheden Tunable white (3000K–6000K) alleen indirect
Antiverblindingsrasters in  
verschillende kleuren

• • • • •

Compar Lineair  
plafondopbouw- 
armaturen
Om een Lineaire 
geometrie in het 
plafondaanzicht 
te genereren, is 
Compar naast het 
vierkante model 
ook verkrijgbaar 
in een lineaire 
opbouwvariant. 

Compar  Lineair 
pendelarma-
turen
Direct/ indirect 
licht, tunable 
white en twee 
maten – Compar 
Lineair pendelar
maturen bieden 
met wide flood 
en oval wide 
flood twee aan
trekkelijke licht
verdelingen voor 
werkplekken op 

kantoor en bij 
balies. Dankzij 
de tunable whi
teLEDmodules 
kan de gebrui
ker de lichtkleur 
van het indirec
te lichtaandeel 
individueel aan
passen.
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LED

ERCO innovaties 2019 Compar voor spanningsrails

Downlights
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Wide flood,  
extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Oval wide flood 

Downlights oval 
flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm 
Oval flood

Compact lichtwerktuig met 
aanpassingsvermogen voor 
ergonomisch licht op kantoor
Kantoorarchitectuur en werkplek
ken gedifferentieerd, ergonomisch 
en tegelijkertijd uiterst flexibel 
verlichten – de combinatie van 
spanningsrails als  infrastructuur 
en Compar armaturen maakt dit 
mogelijk. Als downlights voor de 
spanningsrails maken deze  gebruik 
van de lichttechniek van de uit
gebreide Compar familie. Met hun 
vlakke huis zijn deze ook  geschikt 
voor ruimten met een geringe pla
fondhoogte. Dankzij het anti
verblindingsraster biedt Compar 
een groot visual comfort en met 
overeenkomstige lichtverdelingen 
kunnen werkplekken die voldoen 

aan de norm, verblindingsvrij wor
den verlicht. Door de montage aan 
spanningsrails kan Compar zelfs 
bij wisselende kantoorindelingen 
altijd optimaal worden geplaatst. 
Vermogen en lichtverdelingen van 
Compar staan royale armatuuraf
standen toe voor energiezuinige 
lichtconcepten.  

Dubbele wall-
washer
12W
1260lm – 1650lm 
Dubbele wall
washer
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Het antiverblin 
dingsraster van 
Compar voor 
spanningsrails 
genereert een 
prettig  visual 
comfort in 
 kantoren en  
vergaderruimten. 

smartphone of 
tablet.

zing kan de vol
ledige verlichting 
 ongecompliceerd 
worden mee
genomen. Dat 
waarborgt ook 
een grote mate 
aan plannings
zekerheid voor 
toekomstige ver
anderingen van 
kantoren.

Armaturen  
comfortabel 
draadloos  
regelen 
De Bluetooth 
technologie die 
in het bedrijfsap
paraat van ERCO 
is geïntegreerd, 
staat de comfor
tabele regeling 
via de Casambi 
app toe op een 

Nieuwe  
flexibiliteit in 
kantoorverlich-
ting
Downlights voor 
spanningsrails 
kunnen in over
eenstemming 
met het  gebruik 
van de ruimte 
flexibel worden 
gepositioneerd. 
Bij een verhui

Oval flood- 
varianten in  
de praktijk
Oval wide flood 
is de ideale licht
verdeling voor de 
verlichting van 
werkplekken op 
kantoor. De smal
lere, oval flood 
is daarentegen 
geschikt voor de 
lineaire verlich
ting van gangen.
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LED

ERCO innovaties 2019 Compar Lineair plafondopbouwarmaturen

Opbouwdown-
lights
24W – 38W
2520lm–4920lm
Wide flood, extra 
wide flood

Opbouwdown-
lights oval wide 
flood
24W – 38W
2520lm–4920lm
Oval wide flood 

Opbouwdown-
lights oval flood
24W – 38W
2520lm–4920lm 
Oval flood

Veelzijdige, elegante  
plafondopbouwarmaturen met 
lineair profiel
Twee lineaire Compar  modules, ver
enigd in een elegant en slank pro 
fiel: Compar Lineair plafond 
opbouwarmaturen zijn in de instal
latie ongecompliceerde en tegelij
kertijd kwalitatief hoogwaardige 
werktuigen voor de verlichting van 
kantoren en openbare gebouwen. 
De innovatieve, lineaire lichttech
niek biedt verschillende vermogens 
en lichtverdelingen – voor de alge
mene verlichting maar ook voor 
de verblindingsvrije verlichting 
voor werkplekken op kantoor die 
voldoet aan de norm. De grendels 
voor de fixatie aan de plafondar
matuur verbergen zich discreet in 

een smalle shadowgap. Daardoor  
breiden deze armaturen de 
 Compar familie uit tot een pro
gramma, waarmee de meest uit
eenlopende taken doorgaans 
 kunnen worden opgelost.
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

De Compar Line
air plafondop
bouwarmaturen 
benadrukken de 
richting van een 
ruimte. Individu
ele gebruikszones 
worden op die 
manier ingedeeld 
door het plafond 
aanzicht. 

oval wide flood 
geschikt. Speciaal 
voor  werkplekken 
op kantoor en 
vergadertafels 
werd het optisch 
systeem van oval 
wide flood ont
wikkeld.

Drie lichtver-
delingen voor 
gedifferentieer-
de verlichting
Via de lichtver
deling extra wide 
flood is een vlak
ke gelijkmatige 
basisverlichting 
mogelijk met gro
te armatuuraf
standen. Met 
UGR <19 zijn de 
lichtverdelingen 
wide flood en 

Groot visual 
comfort dankzij 
het antiverblin-
dingsraster
De antiverblin
dingsrasters aan 
de onderste licht
uittreding gene
ren een cutoff 
van 30° voor een 
groot visual com
fort. Deze zijn 
naar keuze ver
krijgbaar in zwart 
of zilver. 

Oval flood- 
varianten in  
de praktijk
Oval wide flood 
is de ideale licht
verdeling voor de 
verlichting van 
werkplekken op 
kantoor. De smal
lere, oval flood 
is daarentegen 
geschikt voor de 
lineaire verlich
ting van gangen.

49ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Atrium dubbel- 
focus plafond- 
opbouwarma-
turen
Gesloten, mas
sieve plafonds 
of blootliggende 
balken – Atrium 
dubbelfocus pla
fondopbouw 
armaturen kun
nen ongecom
pliceerd aan pla
fonds worden 
 gemonteerd.

Atrium dubbel-
focus pendelar-
maturen
Wanneer licht 
ook het  plafond 
in scène dient 
te zetten, dan 
 bieden Atrium 
dubbelfocus pen
delarmaturen 
nieuwe mogelijk
heden. De geïn
tegreerde uplight 
brengt de afme
tingen van hoge 
ruimten in het 
bijzonder tot hun 
recht. 

Atrium dubbelfocus –  
Verfijnd licht voor 
ruimtehoogtes van 6m 
en meer
Met Atrium ontstaat een program
ma met een groot prestatievermo
gen voor de basisverlichting van 
grote ruimten. Atrium met ver
mogens van 24W–114W voor een 
lichtstroom tot en met 14760lm 
is bij uitstek geschikt voor hoge 
foyers, grote evenementenruim
ten in hotels of congrescentra als
mede voor hallen, atriums of reli
gieuze bouwwerken. Door de 
montagetypen plafondinbouw, 
plafondopbouw en pendel kan 
Atrium op talloze manieren wor
den ingezet. De geoptimaliseerde 
lichttechniek biedt een maximaal 
visual comfort voor hoge ruimten.

ERCO innovaties 2019 Licht plannen met Atrium dubbelfocus
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Eigenschappen van de 
Atrium dubbelfocus familie 

Atrium dubbel
focus plafondin
bouwarmaturen

Atrium dubbel
focus plafondop
bouwarmaturen

Atrium dubbel 
focus pendelar
maturen

Toepassing Basisverlichting • • •
Wallwashing •

Lumenpakketten < 1200lm •
1200–3300lm • • •
> 3300lm • • •

Lichtverdeling Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

 Quintessence 
dubbelfocus 
verandert in 
Atrium  
dubbelfocus
De beproefde 
dubbelfocus pla
fondinbouwar
maturen van de 
 Quintessence 
familie worden 
in 2019 met een 
identieke spe
cificatie een 
 onderdeel van de 

Atrium familie.  
Downlights en 
wallwashers ver
volledigen daar
mee de mogelijk
heden. De naam 
Atrium illustreert 
bij ERCO hoge 
ruimten met een 
maximaal visual 
comfort en deze 
wordt in de toe
komst ook verder 
uitgebreid.
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LED

ERCO innovaties 2019 Atrium dubbelfocus plafondopbouw en pendelarmaturen

Opbouwdown-
lights
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, wide flood

Veelzijdige lichttechniek met 
hoge prestaties, ingetogen 
vorm – voor gedifferentieerde 
verlichting vanuit grote hoogte
Krachtig en met een goede anti
verblinding zijn de Atrium dub
belfocus armaturen zeer geschikt 
voor toepassing in hoge ruimten, 
bijvoorbeeld in foyers van open
bare gebouwen of ook in religi
euze ruimten. Het neutraal vorm
gegeven cilindrische huis van de 
opbouw en pendelarmaturen 
krijgt door de lichtdichte venti
latievoeg een markant designac
cent. De lichttechniek met col
limatoren en Spherolitlenzen 
genereert smal stralende down
light lichtverdelingen en biedt 
daarmee precieze verlichting van
uit grote hoogte. Het  optionele 
indirecte lichtaandeel van de pen
delarmaturen schept sfeer en 
tempert contrasten. Dankzij hun 
geringe gewicht kunnen deze 
ongecompliceerd worden afge
pendeld aan de bekabeling die 
zorgt voor de voeding. Alle  Atrium 
armaturen hebben een  zwarte 
antiverblindingsconus voor een 
zeer groot visual comfort. De zelf
ontwikkelde bedrijfsapparatuur 
biedt een uniform  bedrijfsgedrag 
van armatuurgroepen alsmede 
dimwaarden tot 0,1% via DALI – 
een belangrijk criterium in ken
merkende toepassingsgebieden.

Pendeldown-
lights
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, wide flood

Pendeldownlights 
direct/indirect
36W – 114W
3780lm – 14760lm
Flood, wide flood
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zaalverlichting 
in bioscopen, 
 theaters en con
certzalen. Bij de 
DALI regeling kan 
tot 0,1% omlaag 
worden gedimd.

Dimbaarheid
De zelfontwikkel
de bedrijfsappa
ratuur biedt een 
uniform bedrijfs
gedrag van arma
tuurgroepen 
alsmede dim
waarden tot 1%   
een belangrijk 
criterium voor 
het gebruik als 

Pendelarmatu
ren met indirect 
licht verlenen 
hoge ruimten een 
royale uitstraling. 
Met hun omlaag 
gericht licht 
bereiken deze een 
hoge lichtsterkte 
op de vloer. 

Indirect licht
Door de  indirecte 
verlichtingscom
ponenten  lijken 
hoge ruimten 
bovendien hoger. 
Ornamenten aan 
plafonds komen 
zo bijzonder goed 
tot hun recht. 

Twee maten
Voor ruimten 
met verschillende 
hoogtes bieden 
Atrium dubbel
focus armaturen 
twee maten met 
een verschillende 
lichtstroom.
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ERCO innovaties 2019 Quintessence Pinhole richtbare spot

Richtbare spots
2W – 3W
210lm – 410lm
Narrow spot

Met richtbare  Quintessence 
 Pinhole spots accentueert u 
galant individuele objecten in de 
winkel. In het plafond is slechts 
een  kleine lichtopening zichtbaar. 
Zo integreert de armatuur char
mant in het plafondaanzicht en 
laat dit als technisch detail  vrijwel 
verdwijnen. Door de  langwerpige 
opening is het mogelijk om de 
 armatuurkop in het plafond te 
zwenken. Een extra draaimecha
nisme staat een nauwkeurige uit
lijning van het licht toe. 

Richtbare Quintessence Pinhole 
spots belichamen het devies „Licht 
in plaats van armaturen“ en sturen 
zo de aandacht van de klant. 

Richtbare spots
10W
1005lm – 1510lm
Spot

LED
COB LED
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Door de kleine 
lichtopening ver
plaatst het licht 
effect zich naar 
de voorgrond en 
de armatuur zich 
naar de achter
grond: de magie 
van licht, schadu
wen en spranke
ling fascineert zo 
de klanten bij het 
winkelen. 

In vele  
lichtkleuren 
beschikbaar
Licht moet per
fect zijn afge
stemd op het 
materiaal en de 
kleur alsmede op 
de  oppervlakken 
in de ruimte. 
Daarvoor biedt 
ERCO vele fijn 
afgestemde licht
kleuren; van 
warmwit tot neu
traalwit, alsmede 
spectrums voor 
speciale artikel
groepen.

LED-technologie
Quintessence 
richtbare spots 
zijn  beschikbaar 
met twee ver
schillende LED 
 technologieën: 
HighpowerLED's 
onderscheiden 
zich door een 
geprojecteerd 
licht en maken 
een  lichtverdeling 
mogelijk die 
 kleiner is dan 10°. 

Plafonddetail
Met een lichtope
ning van slechts 
72x35mm voegt 
 Quintessence 
Pinhole zich ele
gant naar de 
winkelarchitec
tuur. Door de 
minimale  opening 
in de Pinhole 
afdekking maakt 
het plafond visu
eel een indruk 
als eenheid en 
straalt op die 
manier rust uit. 

ChiponBoard
LED's bieden 
daarentegen de 
keuze uit maxi
maal acht spec
trums met een 
lichtverdeling 
die kleiner is dan 
20°.
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ERCO innovaties 2019 Plafondkoof voor winkelverlichting

De ERCO plafondkoof biedt een in
frastructuur die voor de winkel
verlichting op vele manieren kan 
worden geconfigureerd. Als lijn 
deelt deze de ruimte in en schept 
tegelijkertijd een helder en schoon 
plafond waarbij de  enscenering 
van producten met licht op de 
voorgrond staat. Met plafondin
bouwarmaturen, inbouwspots 
en voor het systeem aangepaste 
spots voor spanningsrails zijn alle 
werktuigen gereed voor een con
trastrijke accentuering, gelijkma
tige wallwashing of efficiënte,  
algemene verlichting. 

Configureer samen met uw ERCO 
lichtadviseur uw individuele ERCO 
plafondkoof.
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S

M

L

Plafondkoven 
fungeren als ele
gante infrastruc
tuur voor de win
kelverlichting en 
volgen de lijnen 
van de architec
tuur. De focus 
ligt volledig op 
het lichteffect, 
bijvoorbeeld in de 
Pradawinkel in 
Milaan, omdat de 
armaturen in de 
zwarte plafond
koof lijken te ver
dwijnen. van andere tech

nische inrich
tingen. De uit
sparing tussen 
inlegplaten en de 
onderkant van 
het plafond kan 
daarbij vrij wor
den gedefinieerd. 

fond. De beka
beling kan open 
in de koof wor
den uitgevoerd. 
Deze is dankzij de 
inlegplaten van
uit het vertrek 
niet zichtbaar.

Nauwkeurig 
passende  
inlegplaten
De  plafondkoven 
van ERCO zijn 
als systeem met 
een naar  beneden 
gesloten  uiterlijk 
ontwikkeld. Zon
der gereedschap 
verstelbare inleg
platen zijn be 
stemd voor het 
vasthouden van 
de armaturen of 

Eenvoudige 
montage
De plafondkoof 
van ERCO is ont
wikkeld voor 
montage met 
gangbare, op 
locatie voorziene 
ophangsystemen. 
Grote openingen 
aan de achterzij
de van de koof 
vergemakkelijken 
bij de  installatie 
de  bereikbaarheid 
van de tussen
ruimte in het pla

Individuele 
afmetingen
Sierlijke lijnen 
met licht of een 
 multifunctionele 
plafondkoof – de 
ERCO plafondkoof 
kan vrij worden 
geconfigureerd 
via basiseenhe
den. Indien nodig, 
kunnen  
standaardele
menten in leng
te,  breedte en 
 diepte project
specifiek worden 
 aangepast. 

57ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



2.700K 6.500K

ERCO innovaties 2019 Quintessence plafondinbouwarmatuur met tuneable whitetechnologie

Downlights
12W – 18W
1600lm – 2300lm
Wide flood,  
extra wide flood

Dynamiek ter ondersteuning 
van Human Centric Lighting
De uitbreiding van de  Quintessence 
plafondinbouwarmaturen met 
tunable whitetechnologie 
bepaalt nieuwe maatstaven: deze 
maakt het mogelijk om de kleur
temperatuur van de armatuur op 
de veranderingen van het daglicht 
af te stemmen en op die manier 
Human Centric Lighting te onder
steunen. Met name voor  kantoren 
of in hotels en restaurants kan het 
koele licht rondom de  middag in 
een warmgetint licht voor ont
spanning in de avond worden 
omgezet.

Met een stralingshoek van 90° 
en een cutoff van 40° gaan 
 Quintessence downlights de uit
dagingen bij verlichting van grote 
oppervlakten met bravoure aan – 
een gelijkmatige, efficiënte basis
verlichting met grote armatuuraf
standen bij hoge cilindrische 
verlichtingssterktes. De stralings
hoek van 60° is voorbestemd voor 
ruimten met hoge plafonds. 

COB LED
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De sfeer veran
deren, lukt niet 
alleen via de ver
andering van de 
lichtsterkte, maar 
ook via de ver
andering van de 
 kleurtemperatuur. 
Niet alleen 
gedurende de 
dag, maar ook 
gedurende het 
 seizoen kunnen 
op die manier 
 talloze licht
scènes  worden 
 gecreëerd. bijvoorbeeld 

 lichtconcepten 
voor Human 
 Centric Lighting 
te ondersteunen.

Tunable white- 
technologie
Net zoals in de 
loop van de dag 
de kleurtempe
ratuur in de bui
tenruimte con
tinu verandert, 
kan in de binnen
ruimte de kleur
temperatuur aan 
de indirecte ver
lichting  worden 
aangepast om 
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4000K

ERCO innovaties 2019 Tunable whitetechnologie voor Human Centric Lighting

Dynamiek ter ondersteuning 
van Human Centric Lighting
De tunable white technologie 
stelt ontwerpers in staat om 
 binnen een bereik van 2700K tot 
6500K op een elegante manier 
van een warme naar een  koele 
lichtkleur te wisselen. Speciaal in 
 ruimten waar men lang verblijft,  
verhoogt de tunable whitefunc
tie de verblijfskwaliteit. Veran
deringen in de lichtsterkte en de 
kleurtemperatuur zijn  typische 
eigenschappen van daglicht. Via 
lichtregeling en tunable white 
technologie kan deze sfeer naar de 
binnenruimte worden overgedra
gen. Koele lichtkleuren in de och
tend en middag hebben een acti
verend effect, terwijl warmgetint 
licht in de avond daarentegen aan 
ontspanning bijdraagt. Voor een 
prettige lichtsfeer, bijvoorbeeld op 
kantoor, op het gebied van Hospi
tality of Living, biedt ERCO naast 
pendelarmaturen met tunable 
white uplight ook hoekinbouwar
maturen met tunable whitespec
trum aan.

Human Centric 
lighting
Door de veran
dering van licht
sterkte en kleur
temperatuur 
kunnen de eigen
schappen van 
het daglicht aan 
binnenruimten 
worden overge
dragen. Er is bij
voorbeeld warm

Tunable white: 
nu ook bij  
Quintessence 
plafondinbou-
warmaturen
Voor de  algemene 
verlichting met 
 verschillende 
kleurtempe
raturen werd 
 Quintessence  
uitgebreid met  
de tunable  
white 
technologie. 

getint licht voor 
de ochtend en 
avond, alsmede 
een koelere licht
kleur rondom de 
middag. Daardoor 
lijkt de kleur in 
de binnenruimte 
op het verloop in 
de buitenruimte. 
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3000K

6000K

Pendelarmaturen met tunable 
white uplight:
 Compar
 Jilly
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Armaturen met Chip-on-Board-
modules 
Voor winkels geoptimaliseerde 
lichtverdelingen, lichtkleuren en 
kleurweergave combineert ERCO 
nu op perfecte wijze in zijn arma
turenprogramma voor Chipon
Board LEDtechnologie (COB
LED). Aan het lichtuittredingsvlak 
van de armatuur is een homo
geen licht oppervlak zichtbaar. 
Armaturen van ERCO met COB
LED leveren niet alleen een  unieke 
prestatie met acht  verschillende 
spectrums, maar zijn ook met 
betrekking tot energiezuinigheid 
zeer aantrekkelijk vanwege de 
betaalbare lichtoplossingen.

De technologie is reeds geïm
plementeerd in de families:

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

Chip-on-Board-
LED- technologie
De ChiponBoard 
LED technologie 
onderscheidt 
zich doordat er 
meerdere indi
viduele LED's in 
één module zijn 
samengevoegd 
die met een voor 
de  betreffende 
toepassing geop
timaliseerde flu
orescerende laag 

worden overtrok
ken. Daardoor is 
het  mogelijk om 
verfijnd gediffe
rentieerde  
indelingen in 
lichtkleur en 
kleurweergave te 
realiseren. 

ERCO innovaties 2019 Aanvullingen in de binnenruimte
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Talloze spectrums verkrijgbaar
Met acht verschillende spectrums, 
onder andere een die speciaal voor  
de mode is bestemd, is er voor  
designers een nog nooit vertoonde 
selectie aan varianten beschikbaar.

Met de service „ERCO  individual“ 
biedt ERCO bovendien  andere licht
kleuren en spectrums alsmede pro
jectspecifieke  speciale constructies 
op aanvraag aan.

Het voordeel in 
het gebruik:  
zonder gereed
schap verwis
selbare licht
verdelingen, 
lichtbundels met 
 gelijkmatige
lichtsterkteverde
ling en een zacht 
verloop aan de 
rand.

Geoptimaliseer-
de lichttechniek
ERCO gebruikt 
voor zijn arma
turenprogram
ma met Chipon
BoardLED's zelf 
geoptimaliseerde 
lenzen in plaats 
van reflectoren. 

Spectrum Kleurtemperatuur Kleurweergave

827   2700K CRI 82 

927   2700K CRI 92

830   3000K CRI 82

930   3000K CRI 92

935   3500K CRI 92

840   4000K CRI 82

940   4000K CRI 92

fashion   3000K CRI 92 

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.
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ERCO innovaties 2019 Aanvullingen in de armaturen voor de buitenruimte

Twee nieuwe maten bij Kona
Voor maximaal visual comfort bij 
kleine vermogens krijgt de pro
ductfamilie Kona gezinsuitbrei
ding met twee kleinere maten. De 
armaturen tot 24W ronden het 
vermogensbereik naar beneden af 
om kleinere objecten in de buiten
ruimte efficiënt en passend te ver
lichten. 

Oval flood vrij 
draaibaar
De  Spherolitlens
oval flood kan 
naar wens 
 worden gedraaid
om de  verlichting 
optimaal op 
 verschillende
objecten af te 
stemmen. De 
behuizing kan 
worden geopend 
voor het draaien 
van de lens.

18W/1890lm  
48W/6600lm

32W/3360lm  
72W/9900lm

42W/4410lm –
96W/13200lm

d 337mm

d 382mm

d 292mm

d 160mm
d 107mm

2W/210lm –
6W/825lm
nieuw

8W/840lm –
24W/3300lm
nieuw

reeks armaturen  
kan op deze 
manier dezelfde 
hoek snel en een
voudig worden 
ingesteld.

Graadverde-
ling voor goede 
instelbaarheid
Dankzij het 
scharnier met 
schaalverdeling 
kunnen Kona en 
Lightscan tot op 
de graad nauw
keurig worden 
uitgelijnd. Met 
name bij een 

Groot visual 
comfort
Met name voor 
veeleisende kijk
taken biedt het 
conisch toelo
pende armatuur
huis van Kona 
een zeer goede 
afscherming.

64 ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Twee nieuwe maten bij 
Lightscan 
Lightscan met zijn slank silhouet 
integreert bij kleinere verlich
tingstaken nu nog onopvallender 
in de omgeving. De twee  kleinere 
maten zijn ook beschikbaar in 
de bekende lichtverdelingen van 
 narrow spot tot extra wide flood 
alsmede oval flood en wallwash. 
Op die manier kunnen architec
tuurdetails aan façaden of in de 
groenvoorziening efficiënt wor
den benadrukt.  

42W/4410lm –
96W/13200lm

32W/3360lm –
72W/9900lm

18W/1890lm –
48W/6600lm

Q 350mm

Q 300mm

Q 250mm

Q 138mm
Q 112mm

2W/210lm –
6W/825lm
nieuw

8W/840lm –
24W/3300lm
nieuw

Veelzijdige 
montagemoge-
lijkheden
Kona en Lightscan  
kunnen via de 
armatuur zowel 
op de grond, aan  
een façade als
mede aan pla
fonds worden 
bevestigd. Voor 
montage op 
staande buizen  
of masten is uit
gebreid toebeho
ren beschikbaar.
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Geringere hoogte bij Castor
bolderarmaturen 
Om Castor op lage muren langs 
wegen te monteren, is nu een 
 versie met een hoogte van slechts 
500mm beschikbaar. Beproefde 
ERCO Dark Skytechnologie voor
komt lichtuittreding boven het 
horizontale vlak. Aangezien het 
optische systeem verhuld blijft, 
wordt een goed zicht voor voor
bijgangers en autobestuurders 
gewaarborgd.

Lichtverdeling
van 180° of 
360°
Een innovatief 
optisch systeem 
genereert met 
een  ringvormige
lens optioneel 
een 180° naar 
één kant  gerichte 
 lichtverdeling
voor wegen 
of een 360° 
 stralende licht
verdeling voor 
open terreinen.

Beschermings-
klasse II
Alle Castor bol
derarmaturen 
hebben bescher
mingsklasse II om 
ook bij hoge vei
ligheidsvereisten 
zonder probleem
te kunnen 
 worden ingezet.
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Beschermingsklasse II bij  
bolderarmaturen en  
vloerinbouwarmaturen
Castor bolderarmaturen  alsmede 
Site en Tesis vloerinbouwarma
turen voldoen aan de  vereisten 
van beschermingsklasse II. Bij 
deze armaturen zijn onder span
ning staande componenten van 
een aanvullende isolatie voorzien, 
zodat het aansluiten van de aard
leiding niet is vereist.

Site
Site  accentueert 
de haptische 
indruk van archi
tectuurmateria
len: doordat de 
strijklichtwall
washer zelfs de 
meest  verfijnde 
 structuren van 
hout, beton of 
tegels, en ruwe 
oppervlakken, 

Tesis
De lichttechniek 
van Tesis maakt 
indruk door 
maximale spran
keling en effici
ency. Of het nu in 
de ronde of vier
kante variant is –  
het model van 
de  behuizing dat 
dankzij de LED 
technologie vlak 
is, maakt een uit
gesproken com
fortabele inbouw 
mogelijk.

zoals natuur
steen,  duidelijk 
zichtbaar maakt, 
realiseert de 
armatuur de 
effectvolle bena
drukking van his
torische elemen
ten of regionale 
materialen.

trische licht
bundel en drie 
maten maken een 
 gedifferentieerde 
lichtplanning 
met slechts één 
armaturenfamilie 
mogelijk.

Castor
De bolderarma 
tuur Castor legt 
visuele  verbanden 
tussen paden 
en pleinen in de 
 buitenruimte: 
 breedstralende 
lichtsterktever
deling met asym
metrisch breed
stralende en 
rotatiesymme
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