
ERCO individual
ERCO erbjuder  projektspecifika 
ljusverktyg enligt dina behov. 
Söker du individuella monterings
lösningar, en annan LED eller en 
speciell armaturfärg? Kontakta 
oss! s. 20.

Digital  
ljusplanering
Fullständig planeringsinforma
tion, nya funktioner för produkt
val och omfångsrika kunskapsmo
duler gör erco.com till ett centralt 
planeringsstöd för arkitekturbe
lysning. Så kan våra digitala verk
tyg stödja ditt arbetsflöde:  
från s. 14.

Fyra punkter som gör ljusplaneringen
med ERCO ännu enklare

12 ERCO Program 2019
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New

Teknisk  
mångsidighet
ERCO utvecklar ljusverktyg för 
specifika användningsområden. 
Armaturprogrammet baseras på 
ett systemtänkande som gör att 
du, beroende på belysningsupp
giften, alltid kan välja den tek
nik som bäst passar projektet oav
sett vilken design armaturen har. 
Du hittar en översikt över pro
duktlösningar och LEDtekniker 
från s. 22.

Produkt 
innovationer
En ny armaturfamilj för  kreativa 
kontor, inställbara ljusfördel
ningar för museibelysning, radio
styrning för intuitiv hantering är 
exempel som understryker den 
konsekventa, användningsrelate
rade nytta som kännetecknar våra 
innovationer. Du hittar en översikt 
från s. 26.

www.erco.com/ercoinnovations 13ERCO Program 2019
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100% täckande information

Planeringsdata på sju språk

Tillgänglig överallt 24/7

	Intuitiv	produktkonfigurering

Omfångsrika kunskaper om produkter och ljus

	Direkt	kontakt	för	produkt-	och	offertför- 
frågningar

Utökat utbud av ljusfärger

Digital ljusplanering – erco.com

14 ERCO Program 2019
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Hur	ser	ditt	arbetsflöde	ut?

#ercodigital
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* Specialarmaturer på 
förfrågan
”ERCO individual” erbjuder en 
mängd olika ljusspektra och 
armaturfärger. Meddela oss dina 
produktönskemål direkt via vår 
webbplats.

*

Konfigurera med  
6 musklick
Det nya artikelfiltret  möjliggör 
ett intuitivt val av artiklar på 
basis av produktegenskaper.

Vi arbetar kontinuerligt med att 
integrera erco.com i den  digitala 
planeringsprocessen på bästa 
tänkbara sätt.  
Utöver inspirerande projektre-
portage och utförliga ljustekniska 
rön gäller detta i synnerhet pro-
duktsökning och produktspecifi-
kationer samt administration och 
delning av artiklar. 

Kontaktmöjligheter via webb-
platsen och vår tjänst  myERCO 
ger dig dessutom möjlighet att 
kontakta din lokala kontakt-
person direkt och få konkreta 
 erbjudanden för ditt projekt.

Användbart	och	effektivt	–	 
nya funktioner på erco.com
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Kontroll och ändring 
av specifikationer 
Via sökfältet kan du hämta planer- 
ingsdata till ett bestämt artikel-
nummer. Du kan även ändra pro-
duktegenskaperna med hjälp 
av filter. Planeringsdata för nya 
artiklar kan laddas ned direkt.

Skapa projekt 
Du kan sammanställa artikellistor 
online, ladda ned dem, dela dem 
och göra förfrågningar om kon-
kreta offerter – allt detta är möj-
ligt med myERCO.

Kontakta oss! 
Har du frågor om våra  produkter 
eller	tjänster?	Vänd	dig	till	din	
lokala kontaktperson.

Dela informationen! 
Dela relevant information i form 
av t.ex. produktinformation, pla-
neringstips eller projektbilder 
direkt via e-post med dina  kollegor 
eller via sociala medier i ditt 
 nätverk.

Total översikt 
Den nya förhandsvisningen av 
artiklar sammanfattar deras vikti-
gaste tekniska egenskaper. 

Hur	ser	ditt	idealiska	verktyg	ut?

#ercodigital
17ERCO Program 2019
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Nätintegrerade planeringsmedier  
för	ett	smidigare	arbetsflöde

Nya ERCO Program –  
orienteringshjälp under planeringens  
inledande faser 

   Snabb överblick över alla varianter –  
ny egenskapsöversikt för alla familjer

 Användningsexempel
 Planeringsstöd

Vår webbplats erco.com stöder din 
ljusplanering under alla faser. Här 
finns olika verktyg som hjälper dig 
att snabbt hitta relevant informa-
tion i vårt mångsidiga produkt-
program. Du kan t.ex. konfigurera 
en passande armatur på ett intu-
itivt sätt med vårt nyutvecklade 
artikelfilter. För att skapa bättre 
översikt har vi även tagit med de 
produktegenskaper som är rele-
vanta för konfigurationen i vår 
nya, kompakta katalog. I stället 

för tabeller med artikelnummer 
visar den nya översikten alla vari-
anter som ingår i en produktfamilj 
och ger därigenom mycket bra 
orientering under inledningen av 
ett projekt. Härifrån fortsätter du 
planeringen	digitalt	hela	vägen:

-  På bordsdatorn med Short-URL
-  Mobilt med QR-kod
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Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Hur	ser	ditt	arbetsflöde	ut?

#ercodigital

Nätintegrerade planeringsmedier  
för	ett	smidigare	arbetsflöde

erco.com – 100% digital planering,  
från första idé till slutligt genomförande 

  Fullständiga planeringsdata baserade på  
artikelnummer

 Många användningsexempel
 Detaljerat planeringsstöd
	 Intuitiv	produktkonfigurering
	 Offertförfrågan	kan	göras	direkt
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ERCO individual

ERCO individual
Ljusverktyg för dina  
behov

Med ”ERCO individual” kan ERCO 
erbjuda dig omfattande möjlighe-
ter att individualisera standard- 
produkterna och få stöd vid 
utvecklingen av avancerade spe-
cialarmaturer. Våra tjänster för 
ditt projekt omfattar:

-  flera decenniers erfarenhet 
inom utveckling av specialar-
maturer

-  lokala kontaktpersoner
-  intensiv rådgivning
-  beprövade lösningar
-  snabb prototyputveckling
-  tillförlitliga planeringsunderlag
-  specialarmaturer i samma 

 kvalitet som standardprodukter
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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

www.erco.com/individual 21ERCO Program 2019
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Teknisk mångsidighet – ljusverktyg för specifika användningsområden

Dessa nya ljusverktyg löser din  
belysningsuppgift

Work Culture

Skenmonterade downlights för 
normenlig kontorsbelysning

Downlights för strömskenor förenar den  visuella 
komforten hos infällda takarmaturer med strål-
kastarnas flexibilitet. Du hittar passande verktyg i 
familjerna:

- Jilly
- Skim
- Compar

Fler ljusverktyg för belysning i kontor och förvalt-
ningsbyggnader: www.erco.com/work

Zoomstrålkastare för effektfull 
ljussättning

Zoomstrålkastare har steglöst inställbar spridnings- 
vinkel. Med zoom spot från 15° till 65° och zoom 
oval från 19° x 71° till 74° x 60° kan du alltid belysa 
konst på bästa möjliga sätt. Du hittar zoomstrålkas-
tare i familjerna:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Fler ljusverktyg för belysning på museer och galleri-
er: www.erco.com/culture

Söker du downlights som kan förskjutas längs 
innertaket?

Behöver du strålkastare med inställbar  
ljusfördelning?
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www.erco.com/planning-light

Shop Community

COB LED-teknik för unik varuex-
ponering

Ljusfördelningar och ljusfärger som optimerats för 
butiksmiljöer till ett attraktivt pris/prestanda- 
förhållande. ERCO uppfyller dessa krav genom sitt 
armaturprogram med LED-tekniken Chip on board 
(COB LED). Denna teknik används redan i familjerna:

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

Ytterligare ljusverktyg för belysning i butiker:  
www.erco.com/shop

Linsteknik för energieffektiv 
 belysning av offentliga byggnader

För belysning av offentliga byggnader arbetar ERCO 
armaturer inom specialdisciplinerna allmänbelys-
ning, wallwashing och accentuering från hög höjd. 
Du hittar passande ljusteknik i bland annat  följande 
familjer:

- Stella
- Atrium dubbelfokus
- Kona

Ytterligare ljusverktyg för belysning av offentliga 
byggnader: www.erco.com/community

Vill du ha en butiksbelysning som är både  
attraktiv och kostnadseffektiv?

Vill du montera dina armaturer på tio meters 
höjd?
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Teknisk mångsidighet – nya ljusfärger och LED-typer hos ERCO

Culture
Konst och kulturskatter hänför oss 
alla. För effektfulla presentationer 
rekommenderar vi varmvita till neu-
tralvita ljusfärger. God färgåtergiv-
ning garanterar genuina konstupp-
levelser.

Work
Fokuserat arbete och konstruktiva 
möten kräver ett vaket sinne. Neu-
tralvita ljusfärger 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 ljusfärger 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 uppleva en inbjudande  atmosfär. 
Varmvita till neutralvita ljusfärger 
skapar en tydlig överblick.

Välj lämplig ljusfärg för användningsområdet

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

LED-typer och ljusfärger i  
översikten

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

* levereras på förfrågan
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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 
neutralvita ljusfärger.

Hospitality
I utrymmen där vi samlas för att 
umgås under trevliga former rekom-
menderar vi varmvita ljusfärger med 
god färgåtergivning.

  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

Armaturer med High-power LED 
Armaturer med High-power LED som 
exempelvis strålkastare och down-
lights kännetecknas av ljusteknisk 
precision, differentierade ljusfördel-
ningar 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 presenta-
tion av olika varor eller för att skapa 
en bestämd atmosfär i ett rum. Strål-
kastare 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 enastå-
ende typiskt initialvärde på SDCM 
≤1,5.
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Innovationer från ERCO 2019 Översikt över nyheter för inomhus

Nyheter för inom- och utomhus
De mångsidiga innovationerna 
från ERCO har som målsättning 
att erbjuda planerare de bästa  
ljusverktygen för arkitekturbelys-
ning som är anpassad efter män-
niskans uppfattningsförmåga. 
Kombinationen av effektiv ljus-
teknik, effektiva LED-ljuskällor 
och intelligent styrbarhet känne-
tecknar produktserierna och den 
användning de är avsedda för:  
Jilly för belysningen av kontors- 
arbetsplatser, Compar som omfat-
tande serie med arkitekturbelys-
ning av hög kvalitet, Atrium  
dubbelfokus-armaturer för belys-
ning från hög höjd eller zoom-
strålkastare för flexibel museums-
belysning.

Jilly
Jilly erbjuder perfekt visuell komfort  
för kontorsarbetsplatsen. Armatur- 
serien Jilly erbjuder ett mycket stort  
sortiment som omfattar armaturer för 
strömskenor, infällda takarmaturer,  
utanpåliggande armaturer och pendel- 
armaturer. Armaturernas ljusteknik  
optimerades speciellt för visuella  
uppgifter på kontoret. Därför upp- 
fyller Jilly alla krav på belysningen av 
kontorsarbetsplatser. Pendelarmaturer 
är även utrustade med en indirekt- 
andel med tunable white för den 
dynamiska kontorsbelysningen.

Jilly för strömskenor

Sidan 36

Jilly linjär infällda och  
utanpåliggande takarmaturer  

Sidan 40

Jilly pendelarmaturer  

Sidan 42

Jilly kvadratiska infällda och 
utanpåliggande takarmaturer  

Sidan 38
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Compar-serien utökas
Compar växer med armaturer för 
strömskenor och utanpåliggande  
takarmaturer och är en mycket 
omfattande produktserie för använd-
ningar på kontor, i offentliga bygg-
nader och hos kulturinrättningar. 
Alla Compar-armaturer använder det 
optiska systemet med kollimator och 
avbländningsraster. Compar med sin 
lilla ljusöppning säkrar sin plats som 
effektfull armaturserie för arkitektur-
projekt av hög kvalitet.

Atrium dubbelfokus
Belysningen från hög höjd fungerar  
perfekt med Atrium dubbelfokus. 
Ljusflöde och ljusfördelning hos de 
infällda takarmaturerna, de utan- 
påliggande armaturerna och pendel- 
armaturerna är utformat speciellt för 
rum med hög takhöjd och bidrar till 
ett representativt ljus i atrier, foajéer 
och evenemangslokaler. Uplight- 
funktionen i pendelarmaturerna gör 
det dessutom möjligt att lysa upp 
taket. 

Sidan 50

Compar linjär 
utanpåliggande takarmaturer  

Sidan 48

Compar downlights och  
dubbelwallwasher för strömskenor 

Sidan 46

Quintessence Pinhole 
infällda takarmaturer
Accentuering med en nästan dold  
ljusöppning är möjlig med de nya 
infällda takarmaturerna Quintessence  
Pinhole. Armaturen integreras elegant  
i takbilden hos butiker och ger uttryck  
åt ståndpunkten ”Licht statt Leuchten”  
(ljus, inte armaturer).

Sidan 54
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Innovationer från ERCO 2019 Översikt över nyheter för inomhus- och utomhus

1 200 armaturer med  
Chip-on-Board-LED
De nya armaturerna med Chip-on- 
Board-LED-teknik har åtta olika spek-
trum för ekonomisk belysning i butiker.  
Såväl armaturer för strömskenor som 
infällda strålkastare och riktstrålkas-
tare erbjuds med denna teknik. 

Sidan 62

Bluetooth-kompatibla armaturer
Professionella ljusverktyg kan nu 
fjärrstyras enkelt och intuitivt. Med 
hjälp av Casambi kan Bluetooth- 
kompatibla armaturer från ERCO 
kopplas, ljusregleras och integreras  
i ljusscener individuellt. För installa-
tion och handhavande behövs endast 
en Smartphone eller surfplatta med 
den kostnadsfria Casambi-appen. 

Sidan 32

Zoomstrålkastare
En ny frihet för den flexibla museums-  
och butiksbelysningen skapas med 
zoomstrålkastarna. Optiken ger möjlig- 
het till en steglöst inställbar sprid-
ningsvinkel. En rotationssymmetrisk  
ljusfördelning är möjlig med en 
zoomstrålkastare från spot till wide 
flood. En axelsymmetrisk variant ger 
möjlighet att justera den ovala ljus-
fördelningen så att det passar rums-
situationen. Det behövs då bara ett 
ljusverktyg för att uppfylla olika 
belysningsuppdrag.

Sidan 30

ERCO takkanalsystem
ERCO takkanalsystem indelar rum  
och skapar en tydlig takbild. Infra-
strukturen kan konfigureras på många 
olika sätt vilket betyder nya möjlig- 
heter att integrera butiksbelysning 
elegant i arkitekturen. 

Sidan 56

Quintessence tunable white
Tack vare tunable white-tekniken kan 
ljusfärgen hos Quintessence down-
lights anpassas efter dagsljusets 
förlopp inom en ram på 2700K till 
6500K. Denna dynamik stödjer ljus-
koncept som Human Centric Lighting.

Sidan 58
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Lightscan och Kona i små storlekar
ERCO har kompletterat serierna 
Lightscan och Kona med vardera två 
mindre storlekar för att skapa ännu 
större frihet i formgivningen när det 
gäller belysning utomhus. Nu kan  
planerare välja mellan lumenpaket  
på 210 till 13 000. 

Sidan 64

Castor pollararmaturer i kort  
utförande
Nu erbjuds Castor även i en version 
som är 500mm hög för att det även 
ska vara möjligt att montera pollar- 
armaturer på låga murar längs vägar. 
Hög visuell komfort och iakttagande 
av Dark Sky-krav ingår givetvis även 
i fortsättningen i de egenskaper som 
Castor pollararmaturer erbjuder. 

Sidan 66

Skyddsklass II hos Castor pollar- 
armaturer samt Site och Tesis 
infällda markarmaturer
Hos Castor, Site och Tesis utomhus- 
armaturer är spänningsförande  
komponenter försedda med extra 
skyddsisolering och uppfyller kraven  
i skyddsklass II.

Sidan 67
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15°

65°

Zoomstrålkastare
ERCO zoomstrålkastare  erbjuder 
steglöst inställbara spridnings
vinklar. Vid sidan av en rotations
symmetrisk ljusfördelning möjlig
gör denna innovativa teknik även 
en axelsymmetrisk variant med 
oval ljusfördelning med zoom
området spot (15°) till wide flood 
(65°). 

Maximal effektivitet
De internt utvecklade spherolit 
linserna samlar ihop  ljuskäglan 
förlustfritt vid zoomning från 
wide flood till spot. Ljusstyrkan 
ökar här med mer än det  tiodubbla 
vid spot vilket ger perfekta för
utsättningar för imponerande 
 exakta accentueringar. Optiken 
kan användas flexibelt och  mycket 
lönsamt, framför allt hos museer 
eller i butiker.

Zoomstrålkastare finns i produkt
serierna:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Innovationer från ERCO 2019 Zoomstrålkastare
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15°

65° Zoom spot
Genom att  vrida 
på zoomlinsa
daptern kan man 
ställa in ljusför
delningen steg
löst från spot 
med en sprid
ningsvinkel på 
15° till wide 
flood med upp 
till 65°.

Zoom oval
 Ljusfördelningen
zoom oval kan 
ändras steglöst 
från 19° x 71° till 
74° x 60°. Det går 
även att  ändra 
ovalens riktning.
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Innovationer från ERCO 2019 Bluetootharmaturer med Casambiteknik

Bluetooth-kompatibla 
 armaturer från ERCO
Zndividuell on/off och ljusregle
ring av armaturer, inställning av 
ljusscener och integrering av sen
sorer: allt detta möjliggörs av 
den nya, trådlösa  styrningstypen 
som ERCO nu erbjuder i form av 
 Bluetoothkompatibla  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 komplexa 
ljusstyrningsanläggningar.

Armaturer med Casambiteknik 
erbjuds i följande produktserier:

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

Radiostandard – 
inbyggt i drift-
donet
ERCO integrerar 
Bluetooth 
tekniken från 
det finska före
taget  Casambi 
direkt i  driftdon 
som ERCO själv 
utvecklar och 
tillverkar. Via 
 radiostandarden 
Bluetooth LE 
kommunicerar 
de så  utrustade 

armaturerna med 
varandra och 
även med kompa
tibla Smartphone 
telefoner, surf
plattor eller 
Smartklockor. 
Armaturerna kan 
styras från den 
mobila enheten 
via Casambi 
appen.

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

Mesh-nätverk
Armaturer  bildar 
ett så kallat  
”meshnätverk” 
där de är  sändare 
och  mottagare 
samtidigt. Det 
gör att nätver
ket även fung
erar i vinklade 
rum och på stora 

avstånd. Ett val
fritt antal sådana 
meshnätverk kan 
installeras obero
ende av varandra 
och de kan även 
integreras i olika 
webbtillämpning
ar via gateways.

Molnteknik
Nätverksinställ
ningarna säkras 
och synkroniseras 
enhetsövergri
pande i Casambi 
molnet. Det ger 
möjlighet till hög 
flexibilitet och 
säkerhet – även 
när mobila enhe
ter byts eller 
kanske slutar
 fungera.

32 ERCO Program 2019

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



För  närvarande 
kan ERCO 
armaturer för 
strömskenor med 
upp till 19W 
LEDeffekt  styras 
över Casambi. Det 
kommer att bli 
fler i  framtiden. 
Med tjänsten 
”ERCO individual” 
går det dessutom 
att beställa Blue 
tooth kompatibla 
utföranden av 
andra  armaturer 
för enskilda 
 projekt.

Många olika 
funktioner
Den kostnadsfria 
Casambiappen 
har bland annat 
funktioner för 
on/off och ljus
reglering av indi
viduella armatu
rer, gruppering 
av armaturer och 
inställning av 
ljusscener. ERCO 

har utvecklat ett 
lättbegripligt, 
visuellt använ
dargränssnitt 
som gör handha
vandet intuitivt.

Integrera andra 
handhavande- 
element
einbinden
Vid sidan av 
Smartphone, 
surfplatta eller 
Smartklocka 
går det även att 
integrera Blue
toothkompatibla 
väggströmbryta
re, strömställare 
och sensorer som 
är märkta med 
”Casambi ready”. 
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UGR
<19

Jilly erbjuder en mångsidig 
armaturserie för den normen-
liga belysningen av kontorsar-
betsplatser
Den låga luminansen vid ljus
öppningen upplevs som mycket 
behaglig hos Jilly och det skapas 
en perfekt visuell komfort vid kon
torsarbetsplatsen. Till Jillys karak
teristiska egenskaper hör en hög 
jämnhet på arbetsytan med 500lx 
samt en tillräcklig, vertikal belys
ningsstyrka för god  igenkänning 
av ansikten vid ett UGR<19.  

Jilly – Maximal  
visuell komfort

Innovationer från ERCO 2019 Planera ljus med Jilly

Jilly kvadratiska 
infällda- och 
utanpåliggande 
takarmaturer
Jilly  infällda 
takarmaturer 
passar bra till en 
jämn, ljus arbets
platsbelysning 
på kontor med 
undertak. 

Jilly för 
strömskenor
Jilly för 
strömskenor 
erbjuder flex
ibiliteten hos 
 strålkastare kom
binerat med 
den  visuella 
 komforten hos
downlights. Det 
blir på detta 
sätt möjligt att 

Vid sidan av den 
 utanpåliggande 
versionen för 
montering i mas
siva tak erbjuds 
även en  mindre 
konstruktion 
för trafikerade 
 platser och andra 
utrymmen.

förbinda elegant
normuppfyllande 
belysning av kon
torsarbetsplatser 
med dynamiska 
kontorsmiljöer.

Jilly uppfyller de fyra kriterierna för normenlig belysning på  
kontorsarbetsplatser

Ēm   Tillräcklig belysningsstyrka för synuppgifterna på  
kontorsarbetsplatsen.

UGR  Perfekt avbländning för hög visuell komfort och god  
arbetsmiljö.

U0  Jämn fördelning av ljuset för balanserade kontraster  
på horisontella ytor.

Ez  Bländfri vertikal belysning i huvudhöjd möjliggör god  
igenkänning av ansikten.

Planerare kan välja mellan avblän
dningsraster i svart eller  silver för 
att anpassa armaturernas utfö
rande till takfärgen och kontors 
inredningen.
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Egenskaper hos Jilly-serien 
 
 
 

Jilly för  
strömskenor

 

Jilly linjär  infällda 
och utanpålig
gande takarma
turer 

Jilly kvadratisk
infällda och  
utanpåliggande 
takarmaturer 

Jilly linjär  
pendel  
armaturer
 

Användning Allmänbelysning • • • •
Kontorsarbetsplatser • • • •

Lumenpaket 1200–3300lm • •
> 3300lm • • •

Ljusfördelning Extra wide flood • • • •
Oval wide flood • • • •

Särskilda  
egenskaper

Tunable white (3000K–6000K) enbart indirekt
Avbländningsraster i olika färger • • • •

Jilly linjär pen-
delarmaturer
Med Jilly pen
delarmatur får 
man en perfekt 
extra belysning 
av taket vid kon
torsarbetsplatser. 
Med tunable  
white tekniken 
kan ljuskoncept 
realiseras för 
Human Centric 
Lighting.

Jilly linjär 
infällda- och 
utanpåliggande 
takarmaturer
Med den längs
gående versionen 
av Jilly kan linjära 
takbilder på kon
tor realiseras på 
ett utmärkt sätt. 
  Infällda och 
 utanpåliggande 
takarmaturer 

 sörjer med sin 
enkla design för 
en tydlig tak
kontur.
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Innovationer från ERCO 2019 Jilly för strömskenor

Downlights
13W
2000lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
13W
2000lm
Oval wide flood 

Högeffektiv och normuppfyl-
lande belysning av kontorsar-
betsplatser – med strömskenan 
som flexibel bas.
Jillyarmaturer för  strömskenor 
sörjer för effektiv och normupp
fyllande belysning av arbetsplat
ser i moderna, dynamiska arbets
miljöer där  kontorslayouter 
ständigt ändras och anpassas. Det 
extra låga armaturhuset och ett 
markant avbländningsraster präg
lar den eleganta  framtoningen.  
Ljustekniken hos Jilly  kombinerar 
ett högeffektivt linssystem med 
ett avbländningsraster för  visuell 
komfort och belysningseffekt på 
samma höga nivå. Effekt och ljus
fördelning möjliggör  stora arma
turavstånd för  normenliga, lön

samma belysningskoncept. 
Monteringen via strömskeneadap
ter gör att Jilly kan riktas in opti
malt – så att det alltid passar arki
tekturen och arbetsplatsernas 
placering. 

Mid-power LED
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90°x 55°90°x 55°

Jilly för 
strömskena  
förbinder kvali
teterna hos en 
downlight med 
 strömskenans 
flexibilitet. Det 
gör den här 
armaturen till 
det  perfekta 
 verktyget för 
skiftande kon
torsutformningar.

Bekväm fjärr-
styrning av 
armaturer 
Bluetooth 
tekniken som 
är integrerad i 
ERCOdriftdonet 
möjliggör bekväm 
styrning med 
hjälp av Casambi 
appen på en 
Smartphone eller 
surfplatta.

Stort  
armaturavstånd 
med hög visuell 
komfort
Med ljusfördel
ningen oval wide 
flood blir det 
möjligt att skapa 
mycket bra  visuell 
komfort vid stora 
armaturavstånd. 

Flytta enkelt 
runt armaturer
Armaturerna kan 
enkelt  flyttas 
till nya  platser 
med hjälp av 
 adaptern så att 
 ljuset kan anpas
sas  flexibelt vid 
 ommöbleringar.

Användning av 
oval wide flood
Ljusfördelningen 
oval wide flood, 
som är riktad på 
tvären mot arma
turens längdaxel, 
ger hög jämnhet 
och god igenkän
ning av ansikten.
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Innovationer från ERCO 2019 Jilly kvadratiska infällda och utanpåliggande takarmaturer

Design för effektivt och  
ergonomiskt ljus på kontoret
Jilly kvadratisk med infällda och 
utanpåliggande takarmaturer pas
sar till extra effektiv, normuppfyl
lande belysning av kontorsarbets
platser – såväl i rum med massiva 
tak som för smidig modernisering. 
De eleganta, låga armaturhusen 
och de markanta avbländningsra
stren gör Jilly till ett kreativt sta
tement som skiljer sig tydligt från 
konventionella kontorsarmaturer. 
Ljustekniken hos Jilly kvadratisk 
kombinerar ett högeffektivt lins
system med ett avbländningsras
ter för visuell komfort och belys
ningseffekt på samma höga nivå. 
Effekt och ljusfördelning möjlig
gör stora armaturavstånd för nor

menliga, lönsamma belysnings
koncept. Jilly kvadratisk finns i två 
storlekar som planerare kan  välja 
mellan. På detta sätt kan format 
och ljusflöde anpassas till rums
situationen. Många  genomtänkta 
detaljer underlättar  monteringen 
och gör installationen enkel, ratio
nell och säker.

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

Downlights oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Utanpåliggande 
downlights
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Utanpåliggande 
downlights oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Mid-power 
LED
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Jilly känneteck
nas av normenlig 
belysning av kon
torsarbetsplatser 
med hög  visuell 
komfort. Den 
låga höjden hos 
Jilly infällda och 
 utanpåliggande 
takarmaturer 
passar perfekt till 
kompakta tak.

Stora armaturer 
för kontorsar-
betsplatser
Jilly infällda och 
 utanpåliggande 
takarmaturer i 
storlek 14 har 
ett stort ljus
flöde och når 
de  nödvändiga 
belysningsstyr
korna för den 
 normuppfyllande 
belysningen av 
kontorsarbets
platser.

Små armaturer 
för trafikerade 
områden
 Belysningsstyrkan 
som behövs i 
korridorer och 
 gångar är  lägre 
än vad som 
behövs på kon
torsarbetsplatser. 
Här passar Jilly 
som är liten och 
kompakt till 
 formen.

Stort  
armaturavstånd 
med hög visuell 
komfort
Med ljusfördel
ningen oval wide 
flood blir det 
möjligt att skapa 
mycket bra  visuell 
komfort vid stora 
armaturavstånd. 
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Innovationer från ERCO 2019 Jilly linjär infällda och utanpåliggande takarmaturer

Downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Infällda- och utanpåliggande 
takarmaturer i diskret design 
för effektivt och ergonomiskt 
ljus på kontoret
Med Jilly linjär infällda och utan
påliggande takarmaturer  erbjuder 
Jillyserien en mycket  effektiv 
lösning för normuppfyllande 
 belysning av  kontorsarbetsplatser. 
Den tydliga framtoningen med 
de markanta avbländningsrastren 
gör Jilly till ett kreativt statement. 
Ljustekniken hos Jilly linjär kombi
nerar ett högeffektivt linssystem 
med ett avbländningsraster för 
visuell komfort och belysningsef
fekt på samma höga nivå. Effekt 
och ljusfördelning möjliggör  stora 
armaturavstånd för  normenliga, 
lönsamma belysningskoncept. 

Många genomtänkta detaljer gör 
installationen enkel, rationell och 
säker.

Utanpåliggande 
downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

Utanpåliggande 
downlights oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Mid-power 
LED
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90°x 55°90°x 55°

Med Jillys linjära 
infällda och 
utanpåliggande 
takarmaturer 
blir det möjligt 
att skapa en 
takbild med linjär 
utformning.  

arbetsytan trots 
den höga belys
ningsstyrkan.

Avbländnings-
raster för hög 
visuell komfort
Speciella 
avbländningsras
ter sörjer för att 
det inte uppstår 
störande bländ
ning hos Jilly. 
Detta skapar en 
mycket bra  visuell 
komfort på 

Högeffektivt 
linssystem 
Det  kompakta 
linssystemet gör 
att armaturpre
standan är myck
et hög hos Jilly. 
 Detta ger möjlig
het till en  mycket 
energibesparande  
belysning på  
kontor.

Användning av 
oval wide flood
Jilly linear har 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
på tvären mot 
armaturen som 
ger en väl beprö
vad belysning på 
kontor.
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3.000K 6.000K

Innovationer från ERCO 2019 Jilly linjär pendelarmatur

Pendeldown-
lights
24W 
3840lm
Extra wide flood

Pendeldown-
lights direkt/
indirekt
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Extra wide flood 

Pendelarmaturer i diskret 
design för effektivt och  
ergonomiskt ljus på kontoret
Jilly pendelarmaturer är,  precis 
som hela Jillyserien, specialise
rade på en extra effektiv, norm
uppfyllande belysning av kon
torsarbetsplatser. Med Jilly 
pendelarmaturer får  planerare alla 
möjligheter att placera  armaturer 
flexibelt och på optimal höjd 
i rummet. Den eleganta, låga 
 formen gör armaturen till ett kre
ativt statement som skiljer sig från 
konventionella  kontorsarmaturer.
Ljustekniken hos Jilly kombinerar 
ett högeffektivt linssystem med 
ett avbländningsraster för visuell 
komfort och belysningseffekt på 
samma höga nivå. Man kan även 

välja att låta ett integrerat uplight 
lysa diffust uppåt. I utförandet 
tunable white stöder Jilly dess
utom dynamiska ljuskoncept som 
Human Centric Lighting, som tar 
in den naturliga dygnsrytmen på 
kontoret.

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

Pendeldown-
lights oval wide 
flood direkt/
indirekt
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Oval wide flood 

Mid-power 
LED
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90°x 55°90°x 55°

Den låga höjden 
hos Jilly 
 pendelarmaturer 
ger en  mycket 
elegant effekt 
i rummet. Den 
 valfria  indirekta 
andelen lyser 
upp taket på ett 
behagligt sätt. 

 exempelvis stödja 
ljuskoncept som 
Human Centric 
Lighting.

med  tunable 
whiteteknik, 
gör att rummet 
 uppfattas som 
rymligare och i 
stora rum marke
ras arbetsplatser. 

Tunable  
white-teknik
 Färgtemperaturen 
utomhus för
ändras kontinu
erligt i takt med 
att dagen går och 
på liknande sätt 
kan färgtempe
raturen  anpassas 
hos den  indirekta 
belysningen 
inomhus för att 

 Kombination 
med indirekt 
belysning
Jilly pendelar
maturer  erbjuds 
även i en  variant 
med indirekt 
belysning som 
gör det  möjligt 
att lysa upp 
taket.  Detta  
uppljus, som 
även erbjuds 

Användning av 
oval wide flood
Jilly linear har 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
på tvären mot 
armaturen som 
ger en väl beprö
vad belysning på 
kontor.

43ERCO Program 2019

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



Innovationer från ERCO 2019 Planera ljus med Compar

Compar – linjär estetik 
med hög prestanda

Mångsidiga ljusfördelningar 
för differentierade belysnings-
koncept
Linjärt monterad LED och kollima
torlins ger möjlighet till en smal 
ljusöppning med högt  ljusflöde 
hos Compar. Compars styrka är 
mångsidigheten: Med fem ljusför
delningar och fem  karakteristiska 
former erbjuder Comparserien 
maximal frihet i formgivning för 
planeringen.  

Compar linjär 
infällda  
takarmaturer
Compar linjär 
infällda takarma
turer är ett måste 
för takbilder med 
minimalistisk 
framtoning. Deras 
smala armatu
röppning gör att 
armaturen nästan 
försvinner i tak
bilden. 

Compar  
kvadratisk  
utanpåliggande 
takarmaturer
Compar kva
dratisk utanpå
liggande takar
maturer är den 
kompakta lös
ningen som pas
sar för enkel 
montering i mas
siva tak.

Compar down-
lights och dub-
belwallwasher 
för strömskenor
 Flexibiliteten 
hos Compar för 
strömskenor är 
framför allt bra 
i  situationer 
där förändrad 
användning gör 
att belysningens 
placering behöver 
ändras. Compar 

dubbelwallwasher 
för strömskenor 
passar särskilt bra 
i korridorer efter
som den  skapar 
ett intryck av 
rymlighet.

6–10W 
630–1230lm

12–19W 
1260–2460lm

24–38W 
2520–4920lm

48–76W 
5040–9840lm
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Egenskaper hos 
Compar-serien 
 

Compar för 
strömskenor

Compar linjär 
infällda  
takarmaturer

Compar  
kvadratisk 
utanpåliggande 
takarmaturer

Compar linjär 
utanpåliggande 
takarmaturer

Compar linjär 
pendelarmatur

Användning Allmänbelysning • • • • •
Linjär belysning • • • •
Wallwashers • •
Kontorsarbetsplatser • • • • •

Lumenpaket < 1200lm •
1200–3300lm • • • • •
> 3300lm • • • •

Ljusfördelning Wide flood • • • • •
Extra wide flood • • • • •
Oval flood • • • •
Oval wide flood • • • • •
Wallwash •
Double wallwash •

Särskilda  
egenskaper

Tunable white (3000K–6000K) enbart indirekt
Avbländningsraster i olika färger • • • • •

Compar linjär 
utanpåliggande 
takarmaturer
Vid sidan av 
den kvadratiska 
 formen erbjuds 
Compar även i 
en linjär utanpå
liggande variant 
med vilken det 
blir möjligt att 
skapa en linjär 
geometri i tak
bilden. 

Compar  linjär 
pendelarma-
turer
Direkt/ indirekt 
ljus,  tunable 
 white och två 
storlekar – 
med wide flood 
och oval wide 
 erbjuder  Compar 
linjär pendelar
maturer två till
talande ljus
fördelningar 
för kontorsar

betsplatser och 
receptionsdiskar. 
Den indirekta  
andelens ljus
färg kan anpas
sas individuellt av 
användaren tack 
vare LEDmodu
len med tunable 
white.
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LED

Innovationer från ERCO 2019 Compar för strömskenor

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

Anpassningsbart, kompakt 
verktyg för ergonomiskt ljus på 
kontoret
Extremt flexibel belysning av kon
torsarkitektur och arbetsplatser 
samtidigt – det blir möjligt med en 
kombination av strömskenor som 
infrastruktur och Compar 
armaturer. De använder sig av 
ljustekniken i den stora  Compar 
serien som downlight för 
strömskenan. Med sitt låga arma
turhus passar de även i rum med 
låg takhöjd. Compar  erbjuder hög 
visuell komfort tack vare avbländ
ningsrastret och med  motsvarande 
ljusfördelningar får  arbetsplatser 
 normuppfyllande och  bländfri 
belysning. Genom  monteringen 
över strömskeneadapter kan  

 Compar alltid riktas optimalt, även 
när kontorslayouter  förändras. 
Compars effekt och ljusfördel
ningar ger möjlighet till stora 
armaturavstånd för lönsamma  
ljuskoncept.  

Dubbel- 
wallwashers
12W
1260lm – 1650lm 
Double wallwash
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Avbländningsra
stret hos Compar 
för strömskenor 
skapar behaglig 
visuell komfort 
på kontor och i 
konferensrum. 

planeringssä
kerhet även för 
framtida föränd
ringar av kontor.

Fjärrstyra  
armaturer 
bekvämt 
Bluetooth 
tekniken som 
är integrerad i 
ERCOdriftdonet 
tillåter bekväm 
styrning med 
hjälp av Casambi 
appen på en 
Smartphone eller 
surfplatta.

Ny flexibilitet 
inom kontorsbe-
lysning
Downlights för 
strömskenan kan 
placeras  flexibelt 
enligt rummets 
användning. 
Vid en flytt kan 
hela belysningen 
enkelt tas med. 
Det  säkerställer 
en hög grad av 

Oval flood-vari-
anterna i prak-
tisk användning
Oval wide flood 
är den idealiska  
ljusfördelningen  
för belysning av 
kontorsarbets
platser. Den sma
lare ljusfördel
ningen oval flood 
är i stället lämp
ligare för linjär 
belysning av  
korridorer.
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LED

Innovationer från ERCO 2019 Compar linjär utanpåliggande takarmatur

Utanpåliggande 
downlights
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Wide flood, 
Extra wide flood

Utanpåliggande 
downlights oval 
wide flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Oval wide flood 

Utanpåliggande 
downlights oval 
flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm 
Oval flood

Mångsidiga, eleganta utanpå-
liggande takarmaturer med  
linjär profil
Två linjära Comparmoduler   
förenade i en elegant och smal 
profil: Compar linjär utanpålig
gande takarmaturer är enkla att 
installera samtidigt som de är 
högkvalitativa verktyg för belys
ning på kontor och i offentliga 
byggnader. Den innovativa linjära 
ljustekniken erbjuder olika effekt
tal och ljusfördelningar – för all
mänbelysning och för normupp
fyllande, bländfri belysning av 
kontorsarbetsplatser. Reglarna för 
fixeringen av takarmaturen döljs 

diskret i en smal skuggkant. Dessa 
armaturer utökar därför Compar 
serien till ett program med 
 smidiga lösningar som passar de 
mest varierande belysningsupp
gifter.
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Compar linjär 
 utanpåliggande 
takarmaturer 
understryker ett 
rums riktning. 
Takbilden indelar 
på detta sätt  
olika använd
ningszoner. 

och oval wide 
flood passar  
tillsammans med 
UGR<19.  Optiken 
hos oval wide 
flood utvecklades 
speciellt för kon
torsarbetsplatser 
och konferens
bord.

Tre ljusfördel-
ningar för  
differentierad 
belysning
Med ljusfördel
ningen extra 
wide flood är 
en  yttäckande 
grundbelysning 
möjlig med  stora 
armaturavstånd. 
Ljusfördelning
arna wide flood 

Avbländnings-
raster för hög 
visuell komfort
Avbländnings
rastren på den 
undre ljusöpp
ningen skapar en 
bländningsvinkel 
på 30° för hög 
visuell komfort. 
De erbjuds i svart 
och i silver. 

Oval flood-vari-
anterna i prak-
tisk användning
Oval wide flood 
är den idealiska  
ljusfördelningen  
för belysning av 
kontorsarbets
platser. Den sma
lare ljusfördel
ningen oval flood 
är i stället lämp
ligare för linjär 
belysning av  
korridorer.
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Atrium dubbel-
fokus utanpå-
liggande  
takarmaturer
Slutet massivt 
tak eller öppen 
takkonstruktion –  
Atrium dubbel
fokus utanpålig
gande takarma
turer monteras 
enkelt i alla tak.

Atrium dubbel-
fokus pendelar-
maturer
När ljus även ska 
skapa ljusscener 
i taket så öpp
nas nya möjlig
heter med  Atrium 
dubbelfokus pen
delarmaturer. 
Den  integrerade 
uplightarma
turen gör att 
dimensionen hos 
rum med högt i 
tak kommer extra 
bra till sin rätt. 

Atrium dubbelfokus – 
anspråksfullt ljus för 
rum med takhöjder på 
6m eller mer
Med Atrium skapas ett kraftfullt 
program för  grundbelysningen av 
stora rum. Atrium med  effekter 
från 24W–114W för ett  ljusflöde 
upp till 14760lm passar utmärkt i 
foajéer med högt i tak, i  stora  
evenemangslokaler hos hotell eller 
kongresscentrum samt i  hallar, 
atrier eller sakrala  byggnader. 
Atrium kan monteras infällt eller 
utanpåliggande och kan även 
användas som pendel. Den opti
merade ljustekniken erbjuder en 
maximal visuell komfort för rum 
med högt i tak.

Innovationer från ERCO 2019 Planera ljus med Atrium dubbelfokus
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Egenskaper hos 
Atrium dubbelfokus 
serien 

Atrium  
dubbelfokus 
infällda  
takarmaturer

Atrium  
dubbelfokus  
utanpåliggande 
takarmaturer

Atrium  
dubbelfokus  
pendelarmaturer

Användning Allmänbelysning • • •
Wallwashers •

Lumenpaket < 1200lm •
1200–3300lm • • •
> 3300lm • • •

Ljusfördelning Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Quintessence 
dubbelfokus blir 
Atrium  
dubbelfokus
De beprövade 
infällda dubbel 
fokustakar
maturerna i 
 Quintessence 
serien blir 2019 
en del av Atrium 
serien och speci
fikationen förblir 
densamma.  

Downlights och 
 wallwasher kom
pletterar verk
tygslådan. 
Hos ERCO står 
 namnet Atrium 
för rum med hög 
takhöjd och max
imal visuell kom
fort och utveck
lingen fortsätter.
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LED

Innovationer från ERCO 2019 Atrium dubbelfokus utanpåliggande armaturer och pendelarmaturer

Utanpåliggande 
downlights
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, Wide flood

Mångsidig, kraftfull ljusteknik, 
reducerad form – för differen-
tierad belysning från hög höjd
Atrium dubbelfokusarmaturer är 
kraftfulla och har bra avbländning 
vilket gör att de passar extra bra 
att använda i rum med hög tak
höjd, exempelvis i foajéer i offent
liga byggnader eller i sakrala rum. 
Armaturhuset hos de utanpålig
gande armaturerna och pendelar
maturerna har en neutral, cylin
drisk utformning vilket ger en 
markant designaccent genom den 
ljustäta ventilationskanten. Ljus
tekniken med kollimatorer och 
spherolitlinser skapar smalstrå
lande downlightljusfördelning
ar och erbjuder därför exakt belys
ning från hög höjd. Den valfria 
indirektandelen hos pendelarma
turerna skapar atmosfär och redu
cerar kontraster. Den låga vikten 
möjliggör smidig upphängning vid 
tilledningen. Alla Atriumarmatu
rer har en svart  avbländningskon 
för extra hög visuell komfort. De 
internt utvecklade driftdonen 
erbjuder ett enhetligt driftsätt 
hos armaturgrupper samt ljusreg
leringsvärden ända till 0,1% över 
DALI – ett viktigt kriterium inom 
de mest förekommande använd
ningsområdena.

Pendel-down-
lights
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, Wide flood

Pendel-down-
lights direkt/
indirekt
36W – 114W
3780lm – 14760lm
Flood, Wide flood
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som  salbelysning 
hos  biografer, 
teatrar och  
konserthus. Vid 
DALIstyrning 
sträcker sig ljus
regleringsvärdet 
ända ner till 
0,1%.

Reglerbarhet
De internt 
utvecklade drift
donen  erbjuder 
ett enhetligt 
driftsätt hos 
armaturgrupper 
samt ljusregle
ringsvärden ända 
till 1%  ett vik
tigt kriterium för 
 användningen 

Pendelarmaturer 
med indirekt ljus 
skapar ett stor
slaget intryck  
i rum med högt 
i tak. Med sitt 
nedåtriktade ljus 
skapar de starka 
ljusintensitet på 
golvet. 

Indirekt ljus
De indirekta 
belysningskom
ponenterna ökar 
upplevelsen av 
rymlighet i rum 
med hög takhöjd.
Det gör att 
ornament i tak 
 kommer extra bra 
till sin rätt. 

Två storlekar
Atrium dubbel
fokusarmaturer 
finns i två stor
lekar med olika 
ljusflöde för rum 
med olika hög 
takhöjd.
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Innovationer från ERCO 2019 Quintessence Pinholeriktstrålkastare

Riktstrålkastare
2W – 3W
210lm – 410lm
Narrow spot

Med Quintessence Pinhole 
riktstrålkastare accentuerar du 
galant olika objekt i butiken. Det 
syna bara en liten ljusöppning i 
taket. Armaturen anpassar sig på 
detta sätt elegant i takbilden och 
försvinner nästan som teknisk 
detalj. Den avlånga öppningen gör 
det möjligt att svänga armatur
huvudet i taket. Det finns även en 
vridmekanism som kan användas 
för att rikta in ljuset exakt. 

Quintessence Pinholeriktstrålkas
tare ger uttryck åt  ståndpunkten 
”Licht statt Leuchten” (ljus, inte 
armaturer) och styr på detta sätt 
kundens uppmärksamhet. 

Riktstrålkastare
10W
1005lm – 1510lm
Spot

LED
COB LED
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Den lilla ljus
öppningen gör 
att  ljuseffekten 
 hamnar i fokus 
och  armaturen 
i bakgrunden: 
Magin från ljus, 
skuggor och bril
jans  fascinerar 
kunderna vid 
shopping. 

Finns i många 
ljusfärger
Ljus måste vara 
perfekt avstämt 
så att det  passar 
till  material 
och färg samt 
rumsytor. ERCO 
erbjuder här 
många olika, fint 
anpassade ljus
färger från varm
vit till neutralvit 
samt spektrum 
för speciella pro
duktgrupper.

LED-teknik
 Quintessence 
 riktstrålkastare 
finns med två 
 olika LEDtekni
ker: Highpower
LED kännetecknas 
av projicerat ljus 
och ger möjlighet 
till en ljusfördel
ning under 10°. 

Takdetalj
Med en ljusöpp
ning på bara 
72x35mm  passar 
Quintessence 
Pinhole elegant 
in i butiksarkitek
turen. Den mini
mala öppningen 
i Pinhole skyddet 
gör att taket 
uppfattas som 
en enhet visuellt 
 vilket då bidrar 
till lugn takbild. 

ChiponBoard 
LED  erbjuder 
istället möjlig
heten att  välja 
bland upp till 
åtta spektrum 
och en ljusför
delning mindre 
än 20°.
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Innovationer från ERCO 2019 Takkanal för butiksbelysning

ERCO takkanal erbjuder en infra
struktur som kan konfigureras på 
många sätt för  butiksbelysningen. 
Som linje indelar den rummet och 
skapar samtidigt en klar och tydlig 
takbild där produktaccentueringen 
med ljus framhävs. Med infällda 
takarmaturer, infällda strålkastare 
och strålkastare för strömskenor 
som anpassats för systemet finns 
alla verktyg för en kontrastrik  
accentuering, jämn väggbelysning 
eller effektiv allmänbelysning. 

Konfigurera din individuella ERCO 
takkanal med din ERCOljusråd
givare.
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Takkanaler fung
erar som elegant 
infrastruktur för 
 butiksbelysningen 
och markerar 
arkitekturens lin
jer. Fokus ligger 
helt på ljuseffek
ten, som exem
pelvis hos Pra
da Shop i Milano 
där armaturerna 
tycks försvinna i 
den svarta takka
nalen. 

ner. Indragningen 
mellan inlägg
ningsplattor och 
takets  underkant 
kan definieras 
fritt. 

inte kan se in i 
den från rummet 
tack vare inlägg
ningsplattorna.

Inläggnings-
plattor med 
exakt passform
Som system är 
ERCO takkanal 
utformad med 
en sluten  profil 
neråt. Inlägg
ningsplattor som 
kan ändras utan 
verktyg används 
för placeringen 
av armaturerna 
eller andra tek
niska installatio

Enkel montering
ERCO takkanal 
är utformad för 
montering med 
vanliga upphäng
ningssystem som 
finns hos kunden. 
Stora öppningar 
på kanalens bak
sida gör det lätt
are att komma åt 
 takmellanrummet 
vid  installationen. 
Ledningsdrag
ningen kan ske 
öppet i  kanalen 
eftersom man 

Individuella 
mått
Smala linjer med 
ljus eller multi
funktionell tak
kanal – ERCO 
takkanal kan kon
figureras fritt 
över  basenheter. 
Vid behov kan 
standardelement 
anpassas projekt
specifikt i längd, 
bredd och djup. 
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2.700K 6.500K

Innovationer från ERCO 2019 Quintessence infällda takarmaturer med Tuneable whiteteknik

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

Dynamik som stödjer Human 
Centric Lighting
Utvidgningen av Quintessence  
infällda takarmaturer med 
 Tunable whiteteknik skapar nya 
 standarder: Den gör det möjligt 
att anpassa armaturernas färg
temperatur till förändringarna i 
dagsljuset och på detta sätt  stödja 
Human Centric Lighting. Det blir 
framför allt möjligt att omvandla 
det kalla ljuset vid lunchtid till ett 
avkopplande varmt ljus på kontor 
och hos hotell och restauranger 
framåt kvällen.

Med en spridningsvinkel på 90° och 
en 40° cutoff klarar  Quintessence 
downlights utmaningarna vid 
belysningen av stora ytor med 
bravur – en jämn, effektiv grund
belysning med stora armaturav
stånd vid höga cylindriska belys
ningsstyrkor. Spridningsvinkeln på 
60° är tänkt att passa i rum med 
hög takhöjd. 

COB LED
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Atmosfären för
ändrar man inte 
bara genom att 
ändra ljusstyrkan 
utan även med 
hjälp av färgtem
peraturen.  
På detta sätt kan 
många olika ljus
scener genereras, 
inte bara i takt 
med att dagen 
går utan även 
säsongsbaserat. 

för att exempel
vis stödja ljus
koncept som 
Human Centric 
Lighting.

Tunable white-
teknik
Färgtemperaturen 
utomhus förän
dras  kontinuerligt 
i takt med att 
dagen går och på 
liknande sätt kan 
färgtemperaturen 
 anpassas hos den 
 indirekta belys
ningen inomhus 
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4000K

Innovationer från ERCO 2019 Tunable whiteteknik för Human Centric Lighting

Dynamik som stödjer 
Human Centric Lighting
Tunable whitetekniken gör det 
möjligt för planerare att växla ele
gant från en varm till en kall ljus
färg inom en ram på 2700K till 
6500K. Framför allt höjer  tunable 
whitefunktionen kvaliteten i rum 
där man uppehåller sig länge. För
ändringar i ljusstyrka och färg
temperatur är typiska egenskaper 
hos dagsljuset. Den här  atmosfären 
kan överföras till  inomhusmiljön 
med hjälp av ljusstyrning och 
tunable whiteteknik. Kalla ljus
färger på förmiddagen och vid 
lunch har aktiverande effekt 
 medan ljus med varm färgton 
leder till avspänning på kvällen. 
Vid sidan av pendelarmaturer med 
tunable whiteuplight erbjuder 
ERCO även infällda hörnarmaturer 
med tunable whitespektrum för 
en behaglig ljusatmosfär, exem
pelvis på kontor eller i områden 
som Hospitality eller Living.

Human Centric 
lighting
Genom föränd
ringen i ljusstyrka 
och färgtempera
tur kan dagslju
sets  egenskaper 
överföras till 
inomhusmiljön. 
Det blir möjligt 
att skapa ett ljus 
med varm färg
ton för  morgonen 

Tunable  white: 
Nu även hos 
Quintessence 
infällda  
takarmaturer
 Quintessence 
utökades med 
tunable white 
tekniken för all
mänbelysningen 
med olika färg
temperaturer. 

och kvällen samt 
en kallare färg
temperatur runt 
lunch. Färgen 
inomhus  liknar 
då förloppet 
 utomhus. 
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3000K

6000K

Pendelarmaturer med  
tunable white uplight:
 Compar
 Jilly
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Armaturer med Chip on 
Board-moduler 
I sitt armaturprogram Chipon
BoardLEDteknik (COB LED) 
 kombinerar ERCO nu på ett per
fekt sätt ljusfördelningar, ljusfär
ger och färgåtergivning som är 
optimerade för butiken. En jämn 
luminant yta syns vid  armaturens 
ljusöppning. ERCOarmaturer 
med COBLED erbjuder inte bara 
en enastående prestanda utan 
de är också ett mycket lönsamt 
 alternativ tack vare de prisvärda 
ljuslösningarna.

Denna teknik används redan i 
familjerna:

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

Chip-on-Board 
LED-teknik
 ChiponBoard 
LEDtekniken 
kännetecknas av 
att flera indivi
duella LED samlas 
i en modul och 
förses med ett 
fluorescerande 
skikt som är opti
merat för respek
tive användning. 

På detta sätt kan 
fint differentie
rade graderingar 
genomföras hos 
ljusfärg och  
färgåtergivning. 

Innovationer från ERCO 2019 Kompletteringar för inomhusbruk
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Många  olika spektrum erbjuds
Med åtta olika spektrum där det 
bland annat finns ett speciellt för 
modeområdet har designer tillgång 
till ett urval som aldrig funnits  
tidigare när det gäller varianter.

Med tjänsten ”ERCO  individual” 
erbjuder ERCO dessutom fler ljus
färger och spektrum samt projekt
baserade specialkonstruktioner vid  
förfrågan.

Fördelen med 
användningen:  
 ljusfördelningar
som kan bytas 
utan verktyg, 
ljuskägla med 
jämn ljusstyrke
fördelning och 
ett mjukt förlopp 
längs kanten.

Optimerad  
ljusteknik
Istället för reflek
torer använder 
ERCO en, enbart 
för detta, opti
merad ljusteknik 
med linser till sitt 
armaturprogram 
med Chipon 
Board LED. 

Spektrum Färgtemperatur Färgåtergivning

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 

Behöver du ett annat spektrum?
Kontakta oss.
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Innovationer från ERCO 2019 Kompletteringar utomhus

Två nya storlekar hos Kona
Produktserien Kona utökas med 
två mindre storlekar för maximal 
visuell komfort vid små effekttal. 
Armaturerna upp till 24W avrun
dar effektområdet neråt för att 
belysa mindre objekt utomhus 
effektivt och tilltalande. 

Oval flood fritt 
vridbar
Spherolit linsen
oval flood kan 
vridas fritt så 
att  belysningen
kan anpassas 
 optimalt till olika 
objekt. Armatur
huset kan öppnas 
för inriktningen.

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
nyhet

8W/840lm –
24W/3300lm
nyhet

Gradskala för 
bra inställbarhet
Leden med grads
kala gör att Kona  
och Lightscan  
kan riktas in 
exakt. Framför 
allt är det enkelt 
och går snabbt 
att ställa in sam
ma lutning hos 
armaturerna när 
de står på rad.

God visuell 
komfort
Det konformade 
armaturhuset på 
Kona ger mycket 
bra avskärmning, 
framför allt för 
krävande synupp
gifter.
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Två nya storlekar hos Lightscan 
Lightscan med sin tunna  silhuett 
integreras nu ännu osynligare i 
omgivningen vid mindre belys
ningsuppgifter. De två  mindre 
storlekarna erbjuds även i de 
vanliga ljusfördelningarna från 
 narrow spot till extra wide flood 
samt oval flood och wallwash. På 
detta sätt kan arkitekturdetaljer 
på fasader eller vegetation fram
hävas effektivt.  

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
nyhet

8W/840lm –
24W/3300lm
nyhet

Många olika 
monterings- 
möjligheter
Kona och  
Lightscan kan 
monteras på 
marken, på fasa
den eller i taket 
med monterings
dosan. Ett stort 
antal tillbehör 
erbjuds för mon
teringen på stol
par eller master.
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0.5lx
2lx
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Innovationer från ERCO 2019 Kompletteringar utomhus

Lägre höjd hos Castor
Pollararmaturer 
När Castor ska monteras på låga 
murar längs med vägar finns nu 
en version tillgänglig som bara är 
500mm hög. Beprövad ERCO Dark 
Skyteknik förhindrar ljusutsläpp 
över horisontalnivån. Eftersom 
optiken är dold säkerställs bra sikt 
för förbipasserande och bilförare.

180° eller 360° 
ljusfördelning
Ett innovativt 
optiskt system 
skapar med hjälp 
av en ringformad 
lins alternativt en 
180° ljusfördel
ning som  riktas 
åt ena sidan för 
vägar eller en 
ljusfördelning 
med 360° sprid
ning för fria ytor.

Skyddsklass II
Alla Castor 
pollararmaturer 
har skyddsklass 
II för att kunna 
användas utan 
problem även när 
säkerhetskraven 
är höga. 
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Skyddsklass II hos 
 pollararmaturer och infällda 
markarmaturer
Castor pollararmaturer samt Site 
och Tesis infällda  markarmaturer 
uppfyller kraven hos  skyddsklass 
II. Hos de här armaturerna är 
spänningsförande  komponenter 
försedda med en extra skydds
isolering så det behövs ingen 
skyddsledaranslutning.

Site
Site betonar 
det  materiella 
intrycket från 
arkitektur 
material: 
 eftersom släpljus 
wallwashern 
tydligt visar de 
finaste struk
turerna hos trä, 
betong eller tegel 
och råa ytor som 
natursten blir 
det möjligt att 
 betona  historiska 
element eller 
regionala mate
rial på ett effekt
fullt sätt.

Tesis
Ljustekniken hos 
Tesis  övertygar 
genom  maximal 
 briljans och 
effektivitet. Det 
kan vara den 
 runda eller den 
kvadratiska vari
anten – armatur
huset som har låg 
form tack vare 
LEDteknik möj
liggör en  mycket 
bekväm instal
lation.

Castor
Pollararmaturen 
Castor skapar en 
visuell förbindel
se mellan vägar  
och platser 
utomhus: Bred
strålande ljus
fördelning med 
asymmetrisk och 
rotationssym
metrisk ljuskägla 
och tre storlekar 
möjliggör en dif
ferentierad ljus
planering med 
bara en armatur
serie.
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