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Lichtwerktuigen volgens uw 
wensen
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is uniek. Naast innovaties, zoals 
downlights voor spanningsrails 
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uitgebreide mogelijkheden voor 
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Milieuvriendelijke productie 
van de catalogus
Deze catalogus werd op milieu
vriendelijke wijze in overeen
stemming met de  internationale 
certificeringen gedrukt. Deze 
omvat aanduidingen voor gege
vens uit ecologisch en duurzaam 
geëxploi teerde bossen. Het pro
ces vanaf bos tot drukwerk wordt 
gedocumenteerd en gewaarborgd 
door onafhankelijke deskundigen. 
Door de innovatieve toe passing 

van energie werd bij de druk van 
de catalogus in vergelijking met 
het traditionele energieverbruik 
aanzienlijk minder CO2 uitgesto
ten.

Inhoud Buitenruimte
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

29ERCO Catalogus 2019

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



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
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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
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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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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.

45ERCO Catalogus 2019

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



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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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. 
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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.
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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.

65ERCO Catalogus 2019

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



0.5lx
2lx

10lx

0m

2m

4m
0.5lx

2lx

10lx
0m

2m

4m

ERCO innovaties 2019 Aanvullingen in de armaturen voor de buitenruimte

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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ERCO innovaties 2019 Aanvullingen in de armaturen voor de buitenruimte

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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Licht in de binnenruimte

Licht onderstreept architecto-
nische ideeën, ensceneert mer-
ken, modelleert producten, maakt 
geconcentreerd werken mogelijk 
en presenteert kunst zorgvuldig 
en tegelijkertijd opvallend. 
Een uniforme designrichting, 
gedifferentieerde lichtverdelingen 
en perfecte lichtkwaliteit maken 
ERCO LED-armaturen voor de  
binnenruimte tot ideale licht-
werktuigen voor een op de waar-
neming gerichte verlichting.

Architectenbureau  
ingenhoven 
architects, Düssel- 
dorf/Duitsland.  
Architectuur: 
ingenhoven 
architects. Foto-
grafie: Thomas 
Mayer, Neuss/
Duitsland. 

Oriocenter, Orio 
al Serio/Italië. 
Architectuur:  
De8 Architetti, 
Bergamo/Italië. 
Fotografie: Edgar 
Zippel, Berlijn/
Duitsland.

Openbare biblio-
theek, Aarhus/
Denemarken. 
Architectuur: 
Arkitema Archi-
tects, Aarhus. 
Fotografie: Johan 
Elm, Stockholm/
Zweden.
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Licht in de binnenruimte

Millenia Tower, 
Singapore/Singa- 
pore. Archi-
tectuur: Kevin 
Roche. Kunste-
naar: Frank Stella.  
Lichtplanning: 
Nipek, Singapore; 
Million Lighting, 
Singapore. Foto-
grafie: Masano 
Kawana, Singa-
pore/Singapore.

The Store X  
Limited, Londen/
Engeland. Foto-
grafie: Lukas 
Palik, Düsseldorf/
Duitsland. 

Axel Vervoordt 
Gallery, Wijne-
gem/België.  
Fotografie:  
Thomas Mayer, 
Neuss/Duitsland. 
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Yves Saint Laurent 
Museum, Marra-
kesh/Marokko.  
Architectuur:  
Studio KO, Parijs/
Frankrijk. Sceno-
grafie: Christophe  
Martin, Parijs. 
Lichtplanning: 
Akari-Lisa Ishii, 
Parijs. Fotografie: 
Christian Schaulin, 
Hamburg/Duits-
land. 

Tentoonstelling 
„Time Space Exis-
tence“ in Palazzo 
Bembo, Venetië/
Italië. Fotografie: 
Thomas Mayer, 
Neuss/Duitsland.

South Street/
Grand Design 
House, Lewes/
Engeland. Archi-
tectuur: Sandy  
Rendel Architects, 
Londen/Engeland. 
Fotografie: Lukas 
Palik, Düsseldorf/
Duitsland.

Licht in de binnenruimte
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ERCO spanningsrails en lichtstructuren Systeemdesign

Het is de spanningsrail die licht en 
armaturen bevrijdt uit een  starre 
montage. Deze vormt de basis 
voor een variabele, flexibele licht
planning, die zich richt op een 
wisselend(e) indeling en gebruik 
van een ruimte. Het consequen
te systeemdesign van ERCO onder
steunt de meest uiteenlopende 
verlichtingstaken. Deze  strategie 
maakt niet alleen in de vormgeving 
maar ook technisch een overtui
gende indruk.

ERCO 
spannings rails
Voor de  flexibele 
opstelling van 
spots bieden ERCO  
spanningsrails de 
perfecte basis.

Verschillende 
kleuren
Voor de harmoni
euze integratie in 
de omgeving zijn 
de spanningsrails 
en lichtstructuur 
in verschillende 
kleuren beschik
baar.

 Verschillende 
montage-
manieren
Het systeem
design van 
 spanningsrails 
en lichtstruc
tuur maakt ver
schillende mon
tagemanieren 
mogelijk: als 
 inbouw of 

Gemakkelijke 
installatie
Door snelle en 
eenvoudige mon
tage levert ERCO 
een beslissen
de bijdrage om 
 kosten en tijd op 
de bouwlocatie  
te minimaliseren.

Hi-trac 
 spanningsrails
Bij hogere  eisen 
aan de mechani
sche belasting 
door grote aan
tallen armaturen 
of voor er aan op
gehangen objec
ten zijn  Hitrac 
spanningsrails het 
meest geschikt.

Hi-trac licht-
structuur
Voor de aan
vullend indirec
te verlichting 
van het  plafond 
is de Hitrac 
lichtstructuur 
 beschikbaar.

 opbouwvariant, 
met steun vlakken 
voor plafond
platen, alsmede 
voor ophanging 
met draadkabels 
of pendelbuizen.
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79308.000 79310.000

79309.000

79309.000

79308.000
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FD
L
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F2 F2

F1

1m
20kg20kg

20kg

20kg

20kg
2m

1m

Σ 19kg Σ 19kg

Σ 11kg

Met de focus op montage en 
 toebehoren
Het gedifferentieerde productpro
gramma van ERCO bewijst zich ook 
in verschillende situaties – of het nu 
bij het ontwerp van een complexe 
 lichtstructuur is of voor hoge eisen 
aan mechanische belasting.

In het ERCO spanningsrailsysteem zit 
de aarding aan één zijde in het onder
ste deel van het profiel. Bij de keuze 
van voeding, hoek en Tverbindingen 
moet gelet worden op doorlopende 
geleiding van de aarding. De ligging 
van de aarding wordt bepaald door 
het verloop van de spanningsrail.

Definitie van de aardingsgeleiding  

Voeding
Aarding links: 
De aarding ligt links, gezien vanaf 
de railopening in de richting van de 
 voeding. 

Aarding rechts: 
De aarding ligt rechts, gezien vanaf 
de railopening in de richting van de 
voeding.

T-verbinding
Aarding links: 
De aarding ligt links, gezien vanaf de 
doorlopende zijde.

Aarding rechts: 
De aarding ligt rechts, gezien vanaf 
de doorlopende zijde. 

In de doorlopende zijde ligt de 
 aarding altijd aan de buitenkant.

Voeding  
Aarding links
Aarding rechts

Hoekverbinding
Aarding binnen

Hoekverbinding
Aarding buiten

Tverbinding
Aarding links

Tverbinding
Aarding rechts

Kruisverbinding

Montage met afstandsloze verbin-
dingselementen 
De spanningsrails en lichtstructuur 
kunnen met afstandsloze koppe
lingen direct aan elkaar worden ver
bonden om rechte strengen te  krijgen 
of met verbindingselementen een 
rechthoekige structuur te maken. Bij 
het ontwerp wordt de spanningsrail
installatie eerst via het bovenaanzicht 
met alle rails en verbindingselemen
ten  zonder aarding weergegeven. Uit
gaande van een Tverbinding  worden 
dan de aardingen als doorlopende 
verbinding getekend. N.a.v. de boven
genoemde definitie van aarding links/
rechts  kunnen de vereiste verbindings
elementen voor een be stelling worden 
bepaald. Op de rechtertekening staat 
een voorbeeld van een overzicht van 
de artikelnummers.

ERCO spanningsrails 
L (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

Hitrac spanningsrails en lichtstruc
tuur 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,20 4,40 6,60 8,80
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

De toelaatbare max. mechanische 
 belasting blijkt uit de max. toelaat
bare buiging van de profielen en de 
max. toelaatbare belasting van de 
 ophangingen. De  gewichtsverdeling 
bestaat uit het gewicht van het 
 systeem en uit gelijkmatig verdeelde, 
aparte gewichten (puntbelastingen). 
 
L (mm) Lengte
fe (mm)  Doorbuiging door het 

 gewicht van het profiel
FD (kg)  Max. belasting van een  

ophanging
Fe (kg) Gewicht van het profiel
F1 (kg)  Max. toegestane belasting 

bij een ophanging op twee 
punten en een toegestane 
buiging (L/250) van 4mm 
per meter lengte

F2 (kg)  Max. toegestane belasting 
bij een ophanging op twee 
punten en een toegestane 
buiging (L/250) van 4mm 
per meter lengte

Mechanische aanwijzingen
Horizontale plafondmontage:
alle armaturen die voor de ERCO 
spanningsrails zijn toegelaten,  kunnen 
hiervoor worden gebruikt.

Horizontale wandmontage:
er mogen alleen armaturen met 
een gewicht van max. 2kg worden 
 gebruikt.

Loodrechte wandmontage:
de geleidegroef van het spannings
railprofiel moet zich aan de rechter
kant bevinden. 

Afwijkende montage:
specificaties over een beperkt gebruik 
van armaturen moeten worden op
gevraagd.

buiten links links links

rechts  rechts

buiten links buiten

ERCO spanningsrails en lichtstructuren Montage
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PE

3 N
2 1

PE

1 N
DA DA

DALI

ERCO spanningsrails en lichtstructuren Lichtregeling

ERCO spanningsrails kunnen in 
 verschillende elektrische installaties 
gebruikt worden. Een en hetzelfde 
railprofiel wordt ofwel voor een  
traditionele 3fasen en 1fase 
installatie of voor een DALI toe
passing bedraad.
Terwijl in de traditionele 3fasen
installatie alle geleiders op het net 
 kunnen worden aangesloten en apart 
met 3x16A installatieautomaten 
 kunnen worden beveiligd, is in de DALI 
installatie maar één fase (1x16A) voor 
de voeding van de DALI arma turen 
met netspanning nodig. De beide ove

ERCO spannings
rail voor 3fasen
installatie

ERCO spannings
rail

ERCO spannings
rail voor DALI  
installatie

Bij de 3fasenadapter zorgt aller
eerst de linkervastzethendel voor 
de mechanische bevestiging in de 
 spanningsrail en pas daarna wordt 
met de draaibare fasekeuzescha kelaar 
één van de 3 fasen  geselecteerd. Bij 
het gebruiken van een DALI adapter 
moet allereerst de  linkervastzethendel 
vergrendeld worden en vervolgens met 
één draai van de  DALI schakelaar alle 
noodzakelijke contacten tot stand ge
bracht worden.

Bij de 3fasenadapter is dus door  
de keuze van de fase het kanaal van 
tevoren vastgelegd, bij de DALI adap
ter daarentegen is een permanente 
spanningstoevoer aanwezig. Pas het 
DALI signaal geeft aanleiding voor 
een actie zoals het inschakelen.

De verschillende maten en modellen 
zijn gebaseerd op de afmetingen van 
de apparaten.
Bij spots met DALI adapter bevinden 
de DALI bedrijfsapparaten zich in de 
armaturen zelf of in een DALI trans
adapter. 
Iedere armatuur met DALI adapter  
of DALI transadapter is met een spe
ciale beveiligingsinrichting tegen 
overspanning door 3fasenbedrijf 
uitgerust.

ERCO vleugel
rail met steun
vlakken voor 
 plafondplaten 

De spannings
rails en licht
structuur voor 
 3fasen of DALI 
installatie zijn 
in drie varianten 
voor verschillen
de toepassingen 
beschikbaar. Hitrac licht

structuur voor 
grotere mechani
sche belasting

3fasenadapter DALI adapter DALI trans
adapters in ver
schillende maten 
en vormen

1 Fase 1
2 Fase 2
3 Fase 3
N Nulleider
PE Aarding

DALI adapter

3fasenadapter

DA DALI communicatielijn
DA DALI communicatielijn 
1 Fase
N Nulleider
PE Aarding

rige koperen geleiders worden voor het 
DALI signaal gebruikt.
Voor de elektrische aansluiting zijn 
alle verbindingsstukken ofwel voor 
3faseninstallatie dan wel voor  
DALI toepassingen beschikbaar. In de 
onderdelen zelf zijn de verschillen
de toepassingen resp. aansluitingen 
 gekenmerkt. Bovendien moet elke 
spanningsrail in de DALI toepassing 
met bijgeleverde clips als DALI track 
gekenmerkt worden.

Transadapters  
in verschillende  
maten en vormen
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Dragende rol

ERCO spanningsrails leveren de
benodigde energie om ruimtes
te laten stralen

ERCO spanningsrails zijn meer dan
een stroomvoorziening. Ze bie-
den een flexibele infrastructuur
voor armaturen met verschillende
lichttechnische eigenschappen die
moeiteloos kunnen worden verwis-
seld of verplaatst – ook voor DALI
armaturen. Ze zijn het anker voor
uw lichtconcept. ERCO spannings-
rails kunnen worden bevestigd aan
plafonds en wanden. Ze kunnen als
vleugelrails in verlaagd plafonds
worden geïntegreerd of met een

inbouwprofiel afsluitend worden
gemonteerd. Individuele rails kun-
nen met elkaar worden verbonden,
bijvoorbeeld in rechthoekige vor-
men.

ERCO spanningsrails
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Structuurelementen
Systeem voor het aanslui-
ten van armaturen voor
spanningsrails.

Spanningsrails
Voor de stroomvoorziening van armatu-
ren voor spanningsrail.

Vleugelrails
Voor de stroomvoorziening van armatu-
ren voor spanningsrail met vleugels als
steun voor plafondcomponenten.

Adaptiestukken
Voor de stroomvoorziening van armatu-
ren voor spanningsrail.

ERCO spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/erco-track
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34666666

1000

346666

3
4
6
6
6
6

34

33.5
34666666666666

2000

34666666666666666666

3000

346666

3466

3
46
6
6

34

53

33.5

ERCO spanningsrails

Maat

Kleur (huis)

1000mm 2000mm

Toebehoren

ERCO vleugelrails

Maat

Kleur (huis)

3000mm

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

3-fasen-verbin-
dingselementen Ophangingen Adapter

DALI verbindings-
elementen Montagestukken
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34666666666666666666

3000
34666666666666666666666666

4000

4
3

6
6

4 366666666

30
 

104 ∅ 4
3

6
6

4 366666666

2 1666666

52

130∅

112∅

3000mm 4000mm 

ERCO adaptiestukken

Maat

Regeling

Kleur (huis)

104mm 130mm

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Wit 10.000 kleuren *

Zwart

Wit 10.000 kleuren *

Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011280

Design en toepassing:
www.erco.com/erco-track 
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3

2

1

Bijzondere kenmerken

Geschakelde opstelling
mogelijk

Toebehoren voor montageva-
rianten

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Gemakkelijke installatie

Verschillende montagemanie-
ren

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 71

1 Aluminiumprofiel
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Gecoat of geëloxeerd
– Spanningsrail: Montageoppervlak

met gemakkelijk uit te drukken
inponsingen op een afstand van
0,4m

– Vleugelrail: steunvlakken voor pla-
fondplaten

2 Contacten
– 4 geïsoleerde, koperen leidingen
– Gebruik als DALI spanningsrail:

1 stroomkring 16A en 2 kabels voor
de aansluiting aan de DALI datakabel

– Gebruik als 3-fasen-spanningsrail:
3 gescheiden schakelbare stroomcir-
cuits van elk 16A

3 Aarding

ERCO spanningsrails
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Grote reikwijdte

Hi-trac combineert de flexibele
mogelijkheden van een span-
ningsrail met het visual comfort
van indirecte verlichting

De Hi-trac profielen zijn uiterst
geschikt voor grote mechani-
sche belasting en maken grote
onderlinge afstanden tussen de
ophangpunten mogelijk. Hi-trac
is van aluminium vervaardigd en
is met de geïntegreerde ERCO
spanningsrail in twee varianten
beschikbaar: als spanningsrail met
een leeg profiel aan de bovenkant

voor de doorvoer van kabels, of als
indirect stralende armatuur.
Hi-trac maakt de combinatie van
indirecte verlichting met accent-
licht uit de spanningsrail mogelijk.

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuuren
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Structuurelementen
Systeem voor het aanslui-
ten van armaturen voor
spanningsrails.

Spanningsrails
Voor de stroomvoorziening van armatu-
ren voor spanningsrail.

Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Armaturen indirect
Een brede, omhoog stralende, twee-
zijdige lichtsterkteverdeling voor de
indirecte basisverlichting.

LED-module
12W
1380lm - 1800lm

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuuren

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/hi-trac
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2000

38

72

3000

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuren

Maat

Kleur (huis)

2000mm 3000mm

Toebehoren

Wit

Zilver

10.000 kleuren *

Verbindingsdelen Afdekprofiel

Ophangingen
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2000

38

72

4000

Lichtkleur  
(indirect)

Maat

Regeling

Kleur (huis)

2000mm4000mm

Wit

Zilver

10.000 kleuren *

12W/1800lm
Vermogens 
klasse LED

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012190

Design en toepassing:
www.erco.com/hi-trac

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI
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3

2

1

Bijzondere kenmerken

Toebehoren voor montageva-
rianten

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 71

1 Paneelprofiel
– Wit (RAL9002) of zilver
– Aluminium, gecoat
– Montage van de spanningsrail in

het paneelprofiel moet ter plaatse
gebeuren

2 Contacten (onderzijde)
– 4 geïsoleerde, koperen leidingen
– Gebruik als DALI spanningsrail:

1 stroomkring 16A en 2 kabels voor
de aansluiting aan de DALI datakabel

– Gebruik als 3-fasen-spanningsrail:
3 gescheiden schakelbare stroomcir-
cuits van elk 16A

3 Aarding

4 Armatuur met LED-module
(bovenzijde)

– High-power-LED’s: warmwit (3000K)
of neutraalwit (4000K)

– Afdekking: diffusor, kunststof, met
structuur

– Bedrijf van de LED-module aan één
fase van de spanningsrail

– Afgedekt bedrijfsapparaat: schakel-
baar, fasendimbaar of DALI dimbaar

of

Leeg profiel (bovenzijde span-
ningsrail)

– Voor de opname van doorbedrading
of afdekprofielen

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuuren

84 ERCO Catalogus 2019

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



1.000 10.000 50.000 100.000
h

0

20

40

60

80

100 %

lm1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Armaturen voor spanningsrails LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LEDkwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze 
zijn geselecteerd volgens de 
hoogste eisen met betrekking tot 
lichtstroom, rendement, kleur-
weergave, kleurlocatie, alsmede 
consequente elektrische eigen-
schappen voor serieproductie. 
Voor maximale efficiency, indruk-
wekkende lichtkwaliteit en een 
groot visual comfort  ontwikkelt 
en produceert ERCO zelf de LED-
module voor armaturen voor 
spanningsrails. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat over-
eenkomstig het beoogde lichtef-
fect. ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf  ingerichte 
LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Midpower
LED's 
Mid-power-LED's 
onderscheiden 
zich door een 
geringe luminan-
tie en hoge effi-
ciency en zijn 
daardoor geschikt 
voor vlakke  
gelijkmatige 
werkplekverlich-
ting op kantoor 
met een groot 
visual comfort.

ChiponBoard
LED's 
Chip-on-Board-
LED's (COB) bie-
den talloze spec-
trums speciaal 
voor de indivi-
duele verlichting 
van interieurs in 
winkels.

ERCO High
powerLED’s
High-power-
LED's zijn opti-
maal geschikt 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.

Hoog licht
stroombehoud  
van high
powerLED's
Tot 50.000 
bedrijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle 
door ERCO inge-
zette high-power- 
LED's meer dan 
90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED's mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). Voor 
100.000 bedrijfs-
uren hebben deze 
LED's een specifi-
catie van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high- 
en mid-power-
LED's komen 
overeen met een 
SDCM (Standard 
Deviation of 
Colour Matching) 
van ≤ 1,5 en 
waarborgen daar-
door een uitste-
kende kleuren- 
overeenstemming.
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Efficiënte 
Spherolittech
nologie met 
lenzen
Het licht in een 
ERCO LED-spot 
wordt door drie 
elementen effi-
ciënt ergens  
heen geleid: de 
primaire lens met 
de lens direct op 
de LED-chip voor 
een halfronde 
lichtstraling, de 

secundaire lens 
als collimator 
voor het  parallel 
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. De keuze 
van de Spherolit-
lens bepaalt de 
lichtverdeling.

Armaturen voor spanningsrails Lenzensystemen

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
De optische 
 systemen voor 
LED-lichtwerk-
tuigen  verschillen 
in grote mate 
van de  klassieke 
armaturen. ERCO  
ont wikkelt en 
produceert deze  
systemen zelf. 
Door deze opti-
male afstemming 
wordt het volle-
dige  potentieel 
aan efficiency 
en lichtkwaliteit 
benut.

Verhoogd visual 
comfort
Met name voor 
veeleisende kijk-
taken heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die door 
de speciale vorm 
van hun huis en 
hoogwaardige, 
optische compo-
nenten een ver-
hoogd visual 
comfort bieden.

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Voor de hoogste 
eisen bij de ver-
ticale verlich-
ting heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die de 
buitengewoon 
hoge gelijkmatig-
heid bij de ver-
lichtingssterktes 
genereren.

Grote lumen
pakketten voor 
zeer hoge ver
lichtingssterktes
Met contrastrijke 
accenten kunt u 
de aandacht van 
de kijker sturen. 
ERCO heeft daar-
voor armaturen 
met hoge presta-
ties met grote 
lumen pakketten 
in het programma.

Compact lenzen
systeem
In enkele arma-
turen worden 
collimator en 
Spherolit-lens 
geïntegreerd in 
een lenzensysteem 
voor nog meer 
efficiency.

Visual comfort  
voor  werk 
plekken op  
kantoor
De bijzondere 
geometrie van de 
compacte lenzen-
systemen maakt 
als wide flood 
en oval wide 
flood de verlich-
ting van werk-
plekken op kan-
toor volgens de 
norm mogelijk. 

De lichtverdeling 
extra wide flood 
maakt een gelijk-
matige algemene 
verlichting met 
grote armatuur-
afstanden moge-
lijk.

Design licht
opening
Voor spots met 
high-power-LED's 
is het aanzicht 
van individuele 
LED-punten  
typisch, bij Chip-
on-Board-LED's 
is een homogeen 
verlicht oppervlak 
karakteristiek.
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Armaturen voor spanningsrails Lichtverdelingen – Overzicht

Vier lichtwerktuigen voor  
spanningsrails
Iedere verlichtingstaak vereist 
specifieke lichtwerktuigen. Daar-
om biedt ERCO ontwerpers vele 
verschillende lichtverdelingen en  
armatuurtypen voor individuele  
vormgeving aan. Karakteristiek 
voor de armaturen voor spannings- 
rails is de flexibele opstelling die 
veel zekerheid in de planning 
biedt; ook voor toekomstige  
veranderingen.

1. Spots, breedstralers en  
wallwashers
Vervangbare Spherolit-lenzen 
maken een eenvoudige wisseling 
van een spot in een breedstraler  
of wallwasher mogelijk. Zowel 
voor spots als voor breedstralers 
zijn daarbij telkens zeven verschil-
lende lichtverdelingen beschik-
baar. Daardoor zijn spots, breed-
stralers en wallwashers geschikt 
voor universele verlichting.

4. Downlights voor spannings
rails
Downlights voor spanningsrails 
onderscheiden zich door de com-
binatie van brede lichtverdeling 
en een groot visual comfort voor 
de werkplekverlichting volgens de 
norm op kantoor. Indien de werk-
plekkenindeling wijzigt, kunnen 
armaturen gewoon opnieuw wor-
den gepositioneerd.

2. Zoomspot
Door simpelweg draaien van de 
lens kan de lichtbundeldoorsnede 
traploos van spot (15°) tot wide 
flood (65°) worden afgesteld. 
Zoomspots zijn bijzonder geschikt 
voor de verlichting van zones met 
wisselende expositiestukken en 
artikelen.

3. Contourenspot
Contouren-beeldmaskers maken 
scherp afgetekende lichtbundels 
mogelijk in verschillende maten. 
Op die wijze ontstaan speciaal in 
het museum fascinerende effec-
ten alsof haarscherp verlichte 
beelden uit zichzelf lijken op te 
lichten.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
ca. 20° x 60°

Wallwash

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval wide flood
ca. 55° x 90°

Oval flood
ca. 35° x 90°

Double wallwash

Zoom spot
15° – 65°

Zoom oval
19°x 71° – 74°x 60°

Framing
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Armaturen voor spanningsrails Lichtverdelingen

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec- 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over-
bruggen van gro-
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra-
lingshoek < 10°.

Spot
De standaard-
lichtverdeling 
voor accentu-
erende verlich-
ting van elk type 
object, vooral 
voor de modelle-
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings-
hoek 10°–20°.

Flood
Voor de effi-
ciënte accentu-
ering van gro-
tere  objecten of 
het bena drukken 
van  vlakken in 
ruimtelijke zones. 
 Stralingshoek 
25°–35°.

1. Spots, breedstralers en wall
washers
Gedifferentieerde lichtverde lingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning van individuele licht-
concepten. Ongeacht of het gaat 
om een zeer smalle accentuering, 
breedstraling of een gelijkmati-
ge wallwashing – lichtwerktuigen 
van ERCO  beschikken over fami-
lieoverkoepelende lichtsterktever-
delingen. In spots, breed stralers en 
wallwashers bepaalt een lenzen-
systeem van collimatoren en ver-
wisselbare Spherolit-lenzen de 
lichtverdeling van de armatuur. 
De consequente systematiek van 
de verdelingen biedt de ontwerper  
flexibiliteit bij het combineren van 
verschillende armaturen en zorgt 
ervoor dat LED-spots van ERCO 
 betrouwbare lichtwerktuigen zijn.

Verwisselbare  
lichtverdelingen
De verwisselbare 
lichtverdelingen, 
van accentuering 
via breedstraling 
tot en met wall-
washing, staan 
een optimale af - 
stemming op de 
verlichtingstaak 
toe.

Oval flood vrij 
draaibaar
In armaturen 
met de ronde 
 armatuurkop kan 
de Spherolit- 
lens oval flood 
naar wens wor-
den gedraaid 
om de verlich-
ting optimaal 
op ver schillende 
objecten af te 
 stemmen.

Extra wide flood
Voor de  flexibele, 
breedstralende 
verlichting voor 
de presentatie van 
objecten. Stra-
lingshoek > 80°.

Oval flood
Breedstralende, 
tweezijdige licht-
verdeling voor 
een ovale licht-
bundel van ca. 
20° x 60°.

Wide flood
Voor een flexi-
bele, breedstra-
lende verlichting 
van vlakken en 
ruimtelijke zones, 
vooral voor de 
presentatie van 
artikelen. Stra-
lingshoek > 45°.

Wallwash
De lichtverde-
ling van de lens- 
wallwasher is zo 
ontworpen dat 
een zeer goede 
gelijkmatigheid 
van de verlich-
tingssterkte op de 
wand ontstaat. 
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 Schilderijen 
haarscherp 
 verlichten
Speciaal in een 
donkere omge-
ving ontstaat  
een magisch 
effect, bijvoor-
beeld op schil-
derijen of tafels.

3. Contourenspot
Contouren-beeldmaskers maken 
een scherp begrensde lichtbundel 
mogelijk. Op die wijze ontstaan 
met contourenspots fascinerende 
effecten alsof haarscherp verlich-
te beelden uit zichzelf lijken op te 
lichten.

Armaturen voor spanningsrails Lichtverdelingen

Projectievlakken 
configureren  
Het uittrekken van 
het contouren-
beeldmasker ver-
groot het projec-
tievlak. Bovendien 
kan de volledige 
armatuurkop wor-
den gedraaid.

Scherpte instellen  
Het is raadzaam 
om eerst een haar-
scherpe afstelling 
van het contou-
ren-beeldmasker  
uit te voeren en 
daarna de lens 
licht te defocus-
seren om  zachte 
overgangen te 
bereiken.

2. Zoomspot
Zoomspots maken een traploos 
instelbare stralingshoek mogelijk. 
Naast een rotatiesymmetrische 
lichtverdeling met het zoombereik 
van spot (15°) tot wide flood (65°) 
is ook een tweezijdige variant met 
ovale lichtbundel beschikbaar. De 
zelfontwikkelde Spherolit-lenzen  
bundelen de lichtbundel bij zoom- 
spots zonder enige strooiverliezen.  
Daardoor wordt de verlichtings-
sterkte bij de spot met meer dan 
het tienvoudige verhoogd. Dat 
maakt het optisch systeem met 
name in musea of winkels flexibel 
inzetbaar en efficiënt.

Zoom spot
Door te draaien  
aan de zoomlens 
kan de lichtver-
deling met een 
stralingshoek 
traploos van  
15° - 65° worden 
ingesteld.

Zoom oval
De lichtverdeling  
zoom oval kan 
van 15° x 69° tot 
65° x 65° trap-
loos worden in-
gesteld. Boven-
dien kan de 
uitlijning van 
de oval worden 
afgesteld. 
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Armaturen voor spanningsrails Lichtverdelingen

Downlights voor spanningsrails 
met lichtverdeling oval flood
De tweezijdige lichtsterkteverde-
ling is zeer geschikt voor de ener-
giezuinige verlichting van gangen 
en hallen, alsmede voor tafels op 
kantoor of displays in winkels.

Downlights voor spanningsrail 
met lichtverdeling extra wide 
flood
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling maakt 
een gelijkmatige basisverlichting 
mogelijk met een uitgebalanceer-
de verhouding tussen verticale en 
horizontale verlichtingssterktes.

Downlights voor spanningsrails 
met lichtverdeling wide flood
De brede, rotatiesymmetrische 
lichtsterkteverdeling is geschikt 
voor de efficiënte   basisverlich ting 
van vergaderruimtes, showrooms 
of verkeerszones. Hij is voor-
bestemd voor hogere ruimten.  

4. Downlights voor spannings
rails
De brede lichtsterkteverdelingen  
van de downlights voor spannings- 
rails zijn geschikt voor de effici-
ente basisverlichting van kanto-
ren, vergaderruimten, winkels  
en verkeersgebieden. Dankzij 
het groot visual comfort, mon-
tage zonder gereedschap en met 
360° draaibare armaturen zijn 
de downlights veelzijdige ERCO 
lichtwerktuigen.

Downlights voor spanningsrails 
met lichtverdeling oval wide 
flood
De lichtverdeling oval wide flood 
is dankzij de goede antiverblin-
ding in langsrichting en een uit-
gebalanceerde verhouding tussen 
verticale en horizontale verlich-
tingssterktes geschikt voor de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor.

Dubbele wallwashers voor 
spanningsrails
De lichtverdeling van dubbele  
wallwashers verlicht tegenover 
liggende wanden in gangen met 
slechts één armatuur. De diffuse  
reflectie van het licht van de 
wanden verlicht tevens de vloer 
en het plafond.
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Armaturen voor spanningsrails Lichtspectrum

Perfecte kleur
vermenging
Het speciale opti-
sche systeem voor 
RGBW-armatu-
ren maakt een 
volledig homo-
gene vermenging 
van de kleurcom-
ponenten moge-
lijk en daarmee 
een lichtbundel 
 zonder kleurscha-
duwen.

Beste kleur
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

Volle kleur
De LED-RGBW-
armaturen maken 
een traploze keu-
ze van de kleur-
temperatuur 
mogelijk  alsmede 
gekleurd licht, 
gemengd uit de 
vier kleurcom-
ponenten rood, 
groen, blauw en 
wit.

RGBWarma
turen
De modules van 
de RGBW-arma-
turen bestaan uit 
een combinatie 
van gekleurde en 
warmwitte LED’s. 
Dit maakt het 
mogelijk om wit 
licht te  genereren 
met de  traploos 
veranderbare 
kleurtempe ratuur 
en de zeer  goede 
kleur weergave, 
alsmede om 
gewenste  pastel- 

resp.  volle  kleuren 
zonder kleurscha-
duwen te reali-
seren. De licht-
technische en 
elektrische gege-
vens over ERCO 
RGBW-arma-
turen verwijzen 
naar maximale 
 waarden.

Meer informa-
tie treft u aan 
onder: 
www.erco.com/
service/RGBW

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurrijk licht
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de ontwerper 
een indrukwekkende lichtkwa-
liteit en zeer goede kleurweer-
gave. Door het vrijwel UV- en 
infraroodvrije licht zijn ERCO LED- 
armaturen zowel geschikt voor 
veeleisende conservatoire specifi-
caties, alsmede voor de verlichting 
van warmtegevoelige objecten,  
zoals levensmiddelen. RGBW-
armaturen maken scenografische 
verlichtingsconcepten mogelijk 
met pastel- en verzadigde kleu-
ren. De kleurcompensatie voor 
overeenkomstige mengkleuren is 
gecodeerd in het bedrijfsapparaat.

Met LED's de beschadigingsfac
tor verlagen
De spectrums van de high-power-
LED's hebben een lage beschadi-
gingsfactor en zijn daardoor bij  
uitstek geschikt voor musea.

Lichtbron  Relatieve 
beschadigings-
factor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing 
kent zijn ideale 
lichtkleur en 
kleurweergave. 
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual
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Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen-
klassen bieden lichtwerktuigen 
van ERCO een grote vormgevings-
vrijheid in de praktijk. Geteste 
elektromagnetische compatibi-
liteit en de passieve koeling van 
de LED- module maken een sto-
ringsvrij en stil bedrijf  mogelijk. 
Het warmtemanagement is in 
alle armaturen voor een optima-
le bedrijfstemperatuur van LED 
en bedrijfs apparaat gedimensio-
neerd, wat de levensduur van de 
lichtwerktuigen verlengt. De lan-
ge levensduur van de elektroni-
sche componenten en de geïnte-
greerde bedrijfsapparatuur staan 
een onderhoudsarm bedrijf toe. 
De montage zonder gereedschap 
zorgt voor korte installatietijden.

Uitstekend 
warmte
management
Bij spots gebeurt 
een efficiënte 
afvoer van warm-
te van de LED-
module via de 
behuizing. Door 
het materiaal van 
aluminiumgiet-
werk beschikt de 
armatuur over 
een zeer goede 
warmtegeleiding 
die bovendien 
wordt onder-
steund door het 
grote  oppervlak 
waarmee de 
 achterzijde van 
de behuizing en 
de LED-print-
plaat verbinding 
maakt. 

 Optimalisatie 
van de elektro
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Thermische 
 koppeling 
Een vaste ver-
binding van de 
LED-module met 
de behuizing van 
de spot schept 
de beste voor-
waarden voor het 
afvoeren van de 
warmte: dit is 
het fundamen-
tele voordeel van 
een geïntegreer-
de LED- oplossing 
ten opzichte van 
allerlei  soorten 
zogenaamde 
retro-fit oplos-
singen.

Armaturen voor spanningsrails Armaturensystematiek

Warmteafstra
ling van LED
armaturen
Ook LED’s  zetten 
een deel van de 
elektrische ener-
gie om in warm-
te. Deze wordt 
echter niet zoals 
bij  andere lampen 
afgestraald, maar 
via de printplaat 
en het armatuur-
huis afgevoerd. 

 Daardoor heeft 
de  lichtbundel 
vrijwel geen 
 warmteafstraling 
– wat  belangrijk 
is voor de ver-
lichting van 
expositie stukken 
of bij levens-
middelen die ge - 
voelig zijn voor 
warmte.

Verschillende 
kleuren
Voor het afstem-
men van de 
armaturenkleur 
op de omgeving 
zijn alle armatu-
ren verkrijgbaar 
in de drie kleu-
ren wit, zilver en 
zwart.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Kleine armatu
renafmeting
Kleine armaturen 
maken een onop-
vallende indruk 
en richten de 
focus op het licht. 
Speciaal bij kleine 
ruimtes zijn com-
pacte armatuur-
afmetingen een 
voordeel.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED's, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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Gemakkelijke 
installatie
Niet alleen de 
 lichtkwaliteit 
staat in het 
 middelpunt van 
de  ontwikkeling 
van  armaturen, 
maar ook het 
 montageproces. 
Met snelle en 
eenvoudige in - 
stallatieprocessen  
levert ERCO een 
beslissende bij-
drage om  kosten 
en tijd op de 
bouwlocatie te 
minimaliseren.

Zwenkbaar
Voor de  optimale 
uitlijning van 
de lichtbundel 
 kunnen de arma-
turen   nauwkeu - 
rig worden afge-
steld. Op die 
manier komt het 
licht daar terecht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Optimale planning met ERCO: 
ondersteuning in de project
praktijk
ERCO LED-armaturen vallen op 
door hun lichtkwaliteit  alsmede 
door het snelle en een voudige 
verloop van de installatie. Voor 
een toepassingsgerichte arma-
turenselectie vat ERCO de ken-
merken van iedere productfamilie 
samen. Individuele planningsge-
gevens, zoals verlichtings sterkte- 
en wallwasher-tabellen, helpen bij 
de armaturenindeling en  bieden 
oplossingen voor dagelijkse en 
speciale taakstellingen.  Optio neel 
armaturentoebehoren verhoogt 
het visual comfort en biedt de ont-
werpers veel vrijheid voor vorm-
geving bij de conversie van de 
 lichtplanning.

Armaturen voor spanningsrails Planningsaanwijzingen 

Ideaal voor  
plafondkoven
Het  compacte 
model  alsmede 
een draaipunt 
in het midden 
maken enkele 
armaturen zeer 
geschikt voor 
montage in een 
plafondkoof. 

Grote armatuur
afstanden bij 
wallwashing
De efficiënte 
lichttechniek van 
ERCO maakt bij 
bepaalde armatu-
ren bovengemid-
delde armatuuraf-
standen mogelijk 
met tot en met 
het 1,5-voudige 
van de wandaf-
stand.  

Toebehoren  
voor maximaal 
visual comfort
Wanneer u 
in specifieke 
 gevallen de inkijk 
in armaturen in 
grote mate wilt 
tegengaan, biedt 
ERCO u een snoot 
alsmede een 
honingraat- en 
een kruisraster als 
toebehoren. 

Goede prijs-
prestatiever
houding
De  schakelbare 
en voor een hoge 
lichtstroom gedi-
mensioneerde 
armaturen zijn 
in het  bijzonder 
geschikt voor 
commerciële toe-
passingen in win-
kels.

Armaturen voor 
werkplekken op 
kantoor
Downlights voor 
spanningsrails 
maken indruk op 
kantoor door hun 
vrije positione-
ringsmogelijk-
heid. De flexibi-
liteit die daaruit 
resulteert, biedt 
de perfecte voor-
waarde voor een 
verlichting van 
werkplekken vol-
gens de norm op 
kantoor.
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DALI

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 
Deze zijn bijzon-
der geschikt voor 
de energiereduc-
tie van bestaande 
lichtinstallaties 
die zijn voorzien 
van deze dim-
techniek. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Dimmen aan  
de spot
Fasen dimbare 
spots  beschikken 
bovendien over 
een potentiome ter 
die het  mogelijk 
maakt om de 
lichtstroom indi-
vidueel en nauw-
keurig, direct aan 
de armatuur in te 
stellen.

Armaturen voor spanningsrails Planningsaanwijzingen en lichtregeling

DALI dimbaar
De DALI dim-
bare  armaturen 
zijn geschikt 
voor lichtregel-
installaties op 
basis van DALI. Ze 
zijn compatibel 
met de 2.0 stan-
daard. De indi-
viduele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Casambi
Armaturen met 
Casambi-regeling 
kunnen via een 
app via Bluetooth 
worden bediend. 
De Casambi-app 
voor smartphones,  
tablets of smart-
watches is gratis 
verkrijgbaar bij 
Google Play en in 
de Apple Store. 

apparatuur in 
spots en down-
lights werken met 
dimmethode CCR 
en zijn daardoor 
geschikt voor 
cameraopnames 
met LED-licht.

ERCO bedrijfs
apparatuur
ERCO kiest om 
 kwaliteitsredenen 
nadrukkelijk voor 
 zelfontwikkelde 
bedrijfsapparaten.
Alle  armaturen 
met ERCO be-
drijfsapparaten 
hebben een uni-
form dimgedrag 
van 1% - 100%. 
ERCO DALI en 
Casambi-bedrijfs-

Optimale lichtplanning met 
ERCO: regelbaarheid
ERCO ontwikkelt eigen bedrijfs-
apparatuur voor schakelbare  
alsmede voor DALI, Casambi of 
fase-afsnijdimmen regelbare  
armaturen. Spots, breedstralers,  
wallwashers en downlights maken 
in de praktijk een overtuigende  
indruk met een geoptimaliseerd,  
uniform dimgedrag. Ze zijn boven- 
dien geschikt voor cameraopna-
mes. De aangeboden schakel-  
respectievelijk dimversies staan de 
integratie in iedere infrastructuur 
toe. Een uniforme compatibiliteit  
van de dimmer en individueel 
dimmen via draaipotentiometers 
maken het ontwerp van fasen-
dimbare armaturen gemakkelijker. 
De hoge kwaliteit van de com-
ponenten maakt knippervrij licht 
mogelijk. Het compacte schakel-
design van de bij ERCO zelf ont-
wikkelde bedrijfsapparaten ver-
mindert het noodzakelijke aantal 
automatische uitschakelaars en 
daardoor de omvang van elektri-
sche installaties.
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DALI adapter
Bij het inzetten van een DALI 
adapter wordt de vastzethendel 
vergrendeld en worden de con-
tacten voor stroom aangebracht. 
Op die wijze is bij de DALI adapter 
een permanente spanningsvoor-
ziening aanwezig. De DALI scha-
kelaar verbindt de armatuur met 
het Bus-signaal. Het DALI  signaal 
bepaalt de dimwaarde van de 
armatuur.

Transadapter
Enkele armaturen beschikken 
over een transadapter resp. DALI 
transadapter. Iedere armatuur met 
DALI adapter of DALI transadapter 
is met een speciale beveiligings-
inrichting tegen overspanning 
uitgerust door het bedrijf aan een 
driefasig bedrade spanningsrail.

3fasenadapter
De vastzethendel aan de adapter 
dient voor de mechanische beves-
tiging in de spanningsrail en reali-
seert tevens de elektrische verbin-
ding met de nulleider. Vervolgens 
kan de fase-keuzeschake laar de 
elektrische verbinding voor de 
gewenste fase tot stand brengen. 
Door een draaiing van 90° naar 
rechts of links wordt het contact 
op fase 1 resp. 2 geschakeld. Voor 
fase 3 wordt de keuzeschakelaar 
eruit getrokken en dan met 90°  
in positie 3 gedraaid.

Armaturen voor spanningsrails Montage

Optimale planning met ERCO: 
veelzijdige, comfortabele 
 montageoplossingen
Spanningsrails en adaptie stukken, 
alsmede praktijkgerichte montage-
aanwijzingen in de productdo-
cumentatie bieden de ontwerper 
een grote mate van vrijheid bij de 
vormgeving. Met name bestaande 
installaties kunnen door de com-
patibiliteit van de LED- armaturen 
met ERCO 3-fasen- spanningsrails 
op eenvoudige wijze worden 
omgezet zonder veel kosten. Alle 
armaturen voor spanningsrails 
beschikken over geïntegreerde of 
in de transadapter  gemonteerde 
bedrijfsapparatuur.  Voor een 
 snelle installatie en montage zon-
der gereedschap maakt het pro-
gramma met LED-spots gebruik 
van de beproefde vastzethendel en 
fasenkeuzeschakelaar.

Montage zonder 
gereedschap
De bewezen ERCO 
adapters maken 
een vlotte mon-
tage mogelijk – 
geheel  zonder 
gebruik van 
andere gereed-
schappen.
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Armaturen voor spanningsrails Montage

Veelzijdige inbouwdetails
Spanningsrails en lichtstructuren 
bieden een flexibele infrastructuur 
voor de verlichting. Daarmee kunt 
u spots op plafonds, wanden of 
vloeren monteren of als hangende 
lichtstructuren gebruiken.

Plafondkanaal
De integratie  
van de lichtwerk-
tuigen in een 
plafond kanaal 
onttrekt de ar - 
maturen in de 
grootst mogelijke 
mate aan de blik 
van de kijker.

Plafondopbouw
Bij installatie 
achteraf maakt 
de spannings-
rail in opbouw-
montage een 
 snelle en renda-
bele oplossing 
mogelijk.

Ophanging
In hoge ruimtes 
of bij beperkte 
montagepunten 
aan het plafond 
biedt de opge-
hangen variant 
met staaldraad 
een praktische 
oplossing voor 
de montage van 
de  spanningsrail. 
De combinatie 
met een licht-
structuur maakt 

Met het plafond
vlak afsluitend
De armaturen 
kunnen aan een 
met het plafond-
vlak  afsluitende 
spanningsrail 
worden gebruikt – 
met een inbouw-
profiel of als 
vleugelrail in bij-
voorbeeld ver-
laagde plafonds. 

Wand
 Wandmontage 
van  armaturen 
wordt vaak ge - 
bruikt in etalages 
of aan zuilen om 
objecten vanaf 
de zijkant of van 
onderaf te ver-
lichten.

Vloer
Voor een omhoog 
gerichte verlich-
ting in  etalages 
of in de dakcon-
structie kan de 
spanningsrail ook  
op de vloer, op 
balken of uit-
steeksels worden 
gemonteerd.

een  aanvullende, 
indirecte ver-
lichting mogelijk 
voor het oplichten 
van het plafond.

Het resultaat is 
een plafond met 
onopvallende 
indruk.

Aanwijzing
De armaturen  
uit het spotpro- 
gramma zijn ge-
deeltelijk ook in 
plafondinbouw- 
versies beschik-
baar.

Daardoor kun-
nen armaturen 
van één familie 
in verschillende 
inbouwsituaties 
worden geïnte-
greerd.
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Armaturen voor spanningsrails Armaturenindeling

Accentuering 
Voor de accentverlichting heeft 
een richthoek (α) van 30° zich 
bewezen. Daarmee wordt een 
goede modellering uitgevoerd 
zonder te sterk strijklicht en kan 
ongewenste overschaduwing  
door de kijker worden vermeden.

Vuistregel: α = 30°

Zwenkhoek 
 wallwasher
Lens-wallwashers 
vereisen dat de 
armatuur kan 
worden gezwenkt. 
In de product-
gegevensbladen  
is de  optimale 
zwenkhoek (α) 
vermeld voor een 
gelijkmatige licht-
sterkteverdeling 
op de wand.

Vuistregel:
α = 35°

Breedstraling
Ook bij breedstraling genereert 
een richthoek van 30° een goede 
werking.

Vuistregel: α = 30°

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) 
te bedragen. In de wallwasher- 
tabellen in de catalogus en de 
productgegevensbladen vindt u 
de betreffende optimale wand-  
en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Grotere afstand 
van de arma
turen
Bij enkele wall-
washers is arma-
tuurafstand (d) 
tot en met het 
1,5-voudige van 
wandafstand (a) 
mogelijk. Wall-
washer- tabellen 
met ideale arma-
tuurafstanden 

treft u aan op 
de productge-
gevensbladen. 
Ter controle van 
mogelijke licht-
bundelaansnij  
op zijwanden 
wordt een com-
puterondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

De armaturen 
dienen altijd  
op de middenas 
tussen wanden  
te zijn geplaatst.

Verlichting van 
gangen
Voor een gelijk-
matige, verticale  
verlichting van 
tegenoverliggende  
wanden dient de  
wandafstand aan 
beide zijden (a) 
circa een derde  
van de hoogte 
van de ruimte (h) 
te bedragen.  
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Armaturen voor spanningsrails Armaturenindeling

Lineaire verlichting 
Door de juiste onderlinge afstand 
van de ovale lichtbundel ontstaat 
een lineaire verlichting, bijvoor-
beeld voor gangen. Voor individue-
le licht planningen wordt een door 
de computer ondersteunde bere-
kening geadviseerd.

Werkplekken op 
kantoor volgens 
de norm ver
lichten
Als zeer flexibele  
basisverlichting 
voor creatieve 
werkplekken op 
kantoor gene-
reert de lichtver-
deling oval wide 
flood een hoge 
gelijkmatigheid 
en biedt deze  
een groot visual 
comfort.

Basisverlichting  
Als geraamde armatuurafstand (d)  
kan tussen twee downlights voor  
spanningsrails maximaal de 1,2- 
voudige hoogte (h) van de arma-
tuur over het nuttige oppervlak 
worden gebruikt. Door de overlap- 
ping van de lichtbundels ontstaat 
op die manier een goede gelijkma- 
tigheid. Als  wandafstand is de helft  
van de armatuurafstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,2 x h
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De charmante draai

Compacte, veelzijdige spot met
karakteristiek, halve cirkelschar-
nier

Met Oseris treedt een geniaal desig-
nidee de wereld van de digitale
verlichting binnen: het zwenkschar-
nier dat als schuin vlak perfect
in de halve cirkelvormige arma-
tuurkop integreert. Een oplossing
die er niet alleen mooi uitziet,
maar ook een bijzonder exacte
uitlijning mogelijk maakt - en een
meerwaarde biedt, wanneer er,
zoals in plafondkanalen, weinig
bewegingsvrijheid is. Oseris wordt
geleverd als spotprogramma met

Spherolit-lenzen in talloze licht-
verdelingen. Verschillende maten
en wattages scheppen een grote
bandbreedte aan lumenpakketten
voor gedifferentieerde lichtconcep-
ten. De bedrijfsapparatuur huist
in de ERCO transadapter. Bij bij-
zondere eisen aan de bescherming
tegen verblinding zijn bovendien
snoots als toebehoren verkrijgbaar.
Daardoor zijn Oseris spots extreem
veelzijdige lichtwerktuigen voor
de retailsector, voor musea of voor

elegante woonruimten: compact,
nauwkeurig en efficiënt - echte
karakterkoppen met charme die
nog meer designmogelijkheden
bieden in het spotprogramma van
ERCO.

Oseris voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 19W
210lm - 2460lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomspot
Handmatig verstelbare ronde of ovale
lichtsterkteverdeling voor accentue-
rende tot breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 19W
630lm - 2460lm
Lichtverdeling: Zoom spot, Zoom oval

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 19W
630lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 19W
630lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wallwash

Oseris voor spanningsrails
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Oseris  voor spanningsrails

Lichtverdeling

d 73mm d 116mm

Regeling

Lichtkleur

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Toebehoren

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Lenzen Kruisraster

Snoots Honingraatraster

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016049

Design en toepassing:
www.erco.com/oseris
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Zoomspot

h

Kleine armaturenafmeting

Ideaal voor plafondkoven

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

of

Opzetstuk (zoomspots)
– Zoomlens, traploze focussering

mogelijk
– Lichtverdelingen: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en arm
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Arm aan transadapter 360° draaibaar
– Inwendige kabelgeleiding

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

5 ERCO transadapter of ERCO DALI
transadapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Oseris voor spanningsrails
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Systematische
veelzijdigheid

Het elegante en universele
spotsysteem voor musea en
shops

Licht in plaats van armaturen: uit
deze filosofie vloeit de sobere, cilin-
drische basisvorm van Parscan
voort. Verschillende lichtoplossin-
gen kunnen door de precieze en
flexibele lichttechniek op effici-
ënte wijze worden verwezenlijkt.
Als een spot, zoals een downlight,
omlaag wordt gericht, verdwijnt de
draagbeugel naadloos in de totale
vorm.
De zwarte behuizingkleur, de
compacte vorm en het geringe

uitzwenken van de armatuurkop bij
draaien en kantelen zorgen ervoor
dat Parscan voor de montage in
een plafondkoof is voorbestemd.
De voortreffelijke anti-verblinding
realiseert bovendien een prettig
visual comfort; ook bij veeleisende
verlichtingstaken. Met het minima-
listische design maakt de armatuur
een zeer bescheiden indruk in
musea, winkels of sacrale ruimtes.

Parscan voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 48W
210lm - 6600lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomspot
Handmatig verstelbare ronde of ovale
lichtsterkteverdeling voor accentue-
rende tot breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 12W
630lm - 1650lm
Lichtverdeling: Zoom spot, Zoom oval

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 48W
630lm - 6600lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 48W
630lm - 6600lm
Lichtverdeling: Wallwash

Parscan voor spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/parscan
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Parscan voor spanningsrails

Lichtverdeling

d 75mm d 114mm

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 4W/550lm **

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Regeling
Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Toebehoren
Lenzen Kruisraster

Snoots Honingraatraster

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *
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24W/3300lm 8W/1100lm ** 48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012323

Design en toepassing:
www.erco.com/parscan
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Oval flood vrij draaibaar

Zoomspot

h

Kleine armaturenafmeting

Ideaal voor plafondkoven

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

of

Opzetstuk (zoomspots)
– Zoomlens, traploze focussering

mogelijk
– Lichtverdelingen: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en arm
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Arm 360° draaibaar aan de adapter

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

5 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Parscan voor spanningsrails

108 ERCO Catalogus 2019

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



Voor magische
momenten

Pollux, de compacte spot voor
talloze gebruiksmogelijkheden

Pollux is ontwikkeld voor talloze
gebruiksmogelijkheden. Door het
compacte formaat speelt deze zijn
troeven met name uit in musea,
de detailhandel, de horeca, of in
particuliere woningen. Bijzonder
is dat Pollux ook beschikt over
contourenspots met LED: met het
contouren-beeldmasker kan de
lichtbundel haarscherp op het
formaat van schilderijen en objec-
ten in de ruimte of aan de muur
worden ingesteld.

Dan ontstaat een magisch effect
dat in het bijzonder in musea en
galerieën grote waardering krijgt.
Door zijn bescheiden design kan
Pollux ook uitstekend met andere
spotseries worden gecombineerd of
bestaande verlichtingsinstallaties
aanvullen.

Pollux voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 10W
210lm - 1230lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomspot
Handmatig verstelbare ronde of ovale
lichtsterkteverdeling voor accentue-
rende tot breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 10W
630lm - 1230lm
Lichtverdeling: Zoom spot, Zoom oval

Projectie
Afbeelding van contouren.

Contourenspot
Optisch systeem met lenzen voor het
afbeelden van haarscherpe lichtcirkels
of contouren door contouren-beeldmas-
kers.

LED-module
6W - 10W
630lm - 1230lm

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 10W
630lm - 1230lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 10W
630lm - 1230lm
Lichtverdeling: Wallwash

Pollux voor spanningsrails
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Pollux voor spanningsrails

Lichtverdeling

d 66mm d 66mm

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

10W/1230lm

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Contourenspots

Framing

Toebehoren
Lenzen Kruisraster

Snoots Honingraatraster

Regeling

Kleur (huis)

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013445

Design en toepassing:
www.erco.com/pollux
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Contourenspot

Zoomspot

h

Kleine armaturenafmeting

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

of

Opzetstuk (zoomspots)
– Zoomlens, traploze focussering

mogelijk
– Lichtverdelingen: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval 360° draaibaar

of

Opzetstuk (contourenspots)
– 360° draaibaar
– Contouren-beeldmasker: kunststof,

zwart
– Fresnellens
– Houder met afbeeldingslens, traploze

focussering mogelijk

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en arm
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Arm aan transadapter 360° draaibaar
– Inwendige kabelgeleiding

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

5 ERCO transadapter of ERCO DALI
transadapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Pollux voor spanningsrails
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Het universele talent

Optec - de spot voor alle situa-
ties

Met Optec is alles mogelijk. Met
verschillende lichtverdelingen dekt
Optec alle vereisten aan licht af
in winkels, galerieën en musea:
contrastrijke accentueringen,
breedstraling van expositiestukken,
gelijkmatige verlichting van wan-
den of haarscherpe lichtbundels
voor indrukwekkende lichteffecten.
Door de innovatieve lichttechniek
combineert Optec efficiency met
visual comfort.

Voor een uitmuntend warmtema-
nagement, alsmede hoge prestaties
heeft ERCO de armatuurkop en
het bedrijfsapparaat gescheiden.
Door de combinatie van rechthoe-
kige blokken en cilinders ontstaat
tegelijkertijd het visuele effect van
een gering volume en een klassiek
design.

Optec voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 38W
210lm - 4920lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

LED-module RGBW
28W
1660lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Zoomspot
Handmatig verstelbare ronde of ovale
lichtsterkteverdeling voor accentue-
rende tot breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 19W
630lm - 2460lm
Lichtverdeling: Zoom spot, Zoom oval

Projectie
Afbeelding van contouren.

Contourenspot
Optisch systeem met lens voor het
afbeelden van haarscherpe contouren
door contouren-beeldmasker.

LED-module
6W - 28W
630lm - 3690lm

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wide flood, Oval flood

LED-module RGBW
28W
1660lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Optec voor spanningsrails
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wallwash

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
28W
1660lm
Lichtverdeling: Wallwash

Optec voor spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/optec
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Optec voor spanningsrails met high-power-LED‘s

Lichtverdeling

d 70mm d 105mm

Lichtkleur

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Toebehoren

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Lenzen Kruisraster

Snoot Honingraatraster
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d 130mm

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

DALI

RGBW

28W/1660lm

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013760

Design en toepassing:
www.erco.com/optec
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Optec voor spanningsrails met high-power-LED‘s

Lichtverdeling

d 70mm d 128mm

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

Lichtkleur
2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Contourenspots

Framing

Contourenspots

Framing

Regeling
Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013760

Design en toepassing:
www.erco.com/optec
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Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Optec voor spanningsrails met Chip-on-Board-LED‘s

Lichtverdeling

Lichtkleur

Regeling

10W/1510lm 21W/3025lm
Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Toebehoren
Lenzen Kruisraster

Snoot Honingraatraster

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

d 70mm d 105mm
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Schakelbaar

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013760

Design en toepassing:
www.erco.com/optec

d 130mm

121ERCO Catalogus 2019

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



6

4

5

3

2

1

Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Contourenspot

Zoomspot

Gekleurd licht

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

ERCO High-power-LED’s /
Chip-on-Board-LED

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 270°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

of

Opzetstuk (zoomspots)
– Zoomlens, traploze focussering

mogelijk
– Lichtverdelingen: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval 360° draaibaar

of

Opzetstuk (contourenspots)
– 360° draaibaar
– Contouren-beeldmasker
– Houder met afbeeldingslens, traploze

focussering mogelijk

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Chip-on-Board-LED: warmwit

(2700K of 3000K), neutraalwit
(3500K of 4000K) of fashion (3000K)

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

– RGBW met topreflecterende kleur-
menger

3 Cilindrische armatuurkop
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– 270° zwenkbaar

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Kunststof
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Optec voor spanningsrails
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Voor hoge ruimten en
hoge eisen

Krachtige, efficiënte en nauw-
keurige werktuigen voor
accentverlichting

Het is een natuurkundige wet:
de verlichtingssterkte neemt af
met het kwadraat van de afstand
tussen lichtbron en verlicht opper-
vlak. Daarom zijn er voor grote
verlichtingsafstanden en hoge
ruimten ook krachtige armatu-
ren nodig – bijvoorbeeld voor de
enscenering van voertuigen in een
beurshal, voor grote sculpturen
in de foyer van een museum, of
voor gelijkmatige wallwashing op
een luchthaven. De naam Stella

staat in het programma van ERCO
borg voor dergelijke krachtige spots,
breedstralers en wallwashers voor
de montage aan spanningsrails.
Daardoor is er nu ook een effici-
ënte vervanging voor bestaande
toepassingen met 150W halogeen-
metaaldamplampen beschikbaar.
De familie Stella omvat twee
maten en alle lichtverdelingen
van de armaturensystematiek van
ERCO die door de beproefde en
zeer efficiënte Spherolit-lensoptie-

ken worden gegenereerd. Dat biedt
een consequente en flexibele oplos-
sing; ook voor complexe taken. Het
heldere, technische design van de
behuizing van aluminiumgietwerk
zorgt voor optimale thermische
omstandigheden en daardoor voor
betrouwbaarheid en een lange
levensduur.

Stella voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
28W - 76W
2940lm - 9840lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Lichtverdeling: Wallwash

Stella voor spanningsrails
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Stella voor spanningsrails

Lichtverdeling

225mm/153mm 225mm/225mm

36/4950lm 28W/3850lm **

57W/7380lm 39W/4970lm **

Vermogens- 
klasse LED 74W/9585lm 76W/9840lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Toebehoren

Regeling

Kleur (huis) Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Fasendimbaar

DALI

Lenzen Honingraatraster

Snoots Honingraatraster **

Kruisraster

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016766

Design en toepassing:
www.erco.com/stella

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Lichtkleur
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Oval flood vrij draaibaar

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en armatuurkop
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Armatuurkop 0° - 90° zwenkbaar.

Schroef voor het vastzetten van de
hellingshoek

– Huis 360° draaibaar aan de adapter
– Inwendige kabelgeleiding

4 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar of DALI dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1%–
100% aan de armatuur

5 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Stella voor spanningsrails
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Een beproefd
archetype

Light Board is een krachtige
partner voor vrijwel alle verlich-
tingstaken

Kenmerkend voor Light Board is
het markante design: het vlakke
huis integreert het bedrijfsapparaat
en zorgt met een uiterst verfijnd
warmtemanagement voor een
lange levensduur. Door innova-
tieve lichttechniek en comfortabele
instelmogelijkheden steelt Light
Board ook de show bij veeleisende
taken in showrooms en musea. Het
concept van Light Board omvat
lichtstroompakketten van verschil-
lende groottes die ook zijn geschikt

voor accentverlichting over grote
afstanden in hoge ruimtes of voor
de intensieve verlichting van wan-
den.
Met de RGBW-armatuur gene-
reert u bijzondere kleureffecten
of optimaliseert u bij wit licht de
kleurtemperatuur van het licht
voor het belichte object. Waar
nodig kunt u de Light Board voor
spanningsrails ook combineren
met de inbouwversie. Light Board
is daardoor een krachtige partner

voor creatieve lichtconcepten met
efficient visual comfort.

Light Board voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
4W - 48W
420lm - 6600lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wallwash

Light Board voor spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/light-board
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Light Board voor spanningsrails

Lichtverdeling

124mm 158mm

Regeling

Lichtkleur

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

Vermogens- 
klasse LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Toebehoren
Lenzen

Snoots

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *
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DALI

312mm

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

48W/6600lm 24/3300lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Lens-wallwashers Oval flood

Wallwash

30W/1900lm

RGBW

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012364

Design en toepassing:
www.erco.com/light-board
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Gekleurd licht

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Aanwijzing
Light Board
inbouwspots
treft u aan vanaf
pagina 211

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– RGBW met topreflecterende kleur-

menger

3 Huis en arm
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Arm 360° draaibaar aan de adapter
– Inwendige kabelgeleiding
– Frontafdekking: kunststof, zwart

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

5 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Light Board voor spanningsrails
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Het lichtwerktuig voor
winkelverlichting

Flexibele en energiezuinige
verlichting voor showrooms

Door de bijzonder geringe hoogte
en zijn grote lichtstroom is Opton
bij uitstek geschikt voor etalages
of in showrooms. ERCO bereikt dit
door de intelligente positionering
van het bedrijfsapparaat en de
armatuurkop. De armatuurkop van
aluminiumgietwerk zorgt met een
uiterst verfijnd warmtemanage-
ment voor een lange levensduur.
In combinatie met efficiënte licht-
techniek biedt Opton de beste
voorwaarden voor energiezuinig-

heid en verwezenlijkt de hoogste
rendabiliteit die mogelijk is. Met
verwisselbare optische systemen
kunnen tegelijkertijd flexibele licht-
oplossingen worden gerealiseerd,
zonder compromissen te sluiten
voor de lichtkwaliteit. Opton – het
optimale werktuig voor winkelver-
lichting.

Opton voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 38W
210lm - 4920lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wallwash

Opton voor spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/opton
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Lichtkleur

Regeling

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Maat

Vermogens- 
klasse LED

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

95mm 131mm

Opton voor spanningsrails

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lenzen

Snoots

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *
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DALI

RGBW

30W/1900lm

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Lens-wallwashers Oval flood

Wallwash

28W/2790lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

174mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012238

Design en toepassing:
www.erco.com/opton

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Gekleurd licht

h

Kleine armaturenafmeting

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– RGBW met topreflecterende kleur-

menger

3 Armatuurkop
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Frame: kunststof, zwart

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Kunststof
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Opton voor spanningsrails
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De multifunctionele
tool voor de
lichtplanning

Compacte armaturen voor
de energiezuinige accent-
verlichting, breedstraling en
wallwashing van showrooms

Contrasten sturen de blik van de
klant en benadrukken hoe aantrek-
kelijk de producten in de winkels
zijn. Dit is het domein van Logo-
tec. Systeemdesign en gering
stroomverbruik maken hier een
overtuigende indruk. Deze flexibel
aan spanningsrails gemonteerde
spot accentueert op efficiënte wijze
kleding, sieraden of levensmiddelen.
Dankzij de verwisselbare lenzen
kunnen ze op een comfortabele
manier ook andere taken vervullen:

breedstraling van grote objecten
of de gelijkmatige verlichting van
wanden of schappen. Kenmerkend
voor het design is de platte uit-
voering van Logotec die mogelijk
wordt door de LED-lichttechniek.

Logotec voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
4W - 24W
420lm - 3300lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Logotec voor spanningsrails
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Logotec voor spanningsrails

Lichtverdeling

181mm129mm

Regeling

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Toebehoren

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Lenzen

Snoots

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013498

Design en toepassing:
www.erco.com/logotec
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Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en beugel
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Beugel aan adapter 360° draaibaar
– Frontafdekking: kunststof, zwart

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1%–
100% aan de armatuur

5 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Logotec voor spanningsrails
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Heel eenvoudig en
helder

Cantax is het ideale werktuig
voor de verlichting van shops,
in de horeca en van kunst

Cantax biedt de perfecte lichtbun-
del: sprankelend, gelijkmatig helder,
met een zachte rand. De techno-
logie is van ERCO: innovatieve
Spherolit-techniek die comfortabel
kan worden vervangen voor ver-
schillende toepassingen. Daardoor
is Cantax een ideaal werktuig voor
de hoogste eisen op het gebied van
verlichting; te beginnen bij wonin-
gen, shops, restaurants tot en met
kunst.

De LED-spots zijn ook uitstekend
geschikt voor exposities, omdat
het licht niets aantast, aangezien
het geen schadelijk infrarood of
ultraviolet aandeel bevat, en dus
ook aan hoge conserveringseisen
voldoet.

Cantax voor spanningsrails
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 38W
210lm - 4920lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wallwash

Cantax voor spanningsrails

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/cantax
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Cantax voor spanningsrails

Lichtverdeling

Lichtkleur

105mm 128mm

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Toebehoren
Lenzen

Snoots

Regeling

Kleur (huis)

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *
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174100

16
1 23

7

174mm

24W/3300lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011130

Design en toepassing:
www.erco.com/cantax

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot
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Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Zwenkbaar 90°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Aanwijzing
Cantax inbouw-
spots treft u aan
vanaf pagina 206

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en arm
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Arm aan transadapter 360° draaibaar
– Inwendige kabelgeleiding
– Frame: kunststof

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1%–
100% aan de armatuur

5 ERCO transadapter of ERCO DALI
transadapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Cantax voor spanningsrails
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Wanden ensceneren

Eenvoudige en efficiënte
wallwashing voor musea en
bedrijfsruimten

Met bravoure voert Pantrac zijn
taak uit in de koningsdiscipline
in verlichting: perfecte wallwash-
ing. Zonder te verblinden zorgt
deze voor een zeer gelijkmatige,
vlakverlichting van wanden, ver-
koopschappen of expositieobjecten.
De innovatieve lichttechniek
optimaliseert de efficiency en
vermindert het aantal benodigde
armaturen door de grotere afstan-
den ten opzichte van elkaar.

Met hun archetypisch, kubistisch
design integreert de armatuur op
voortreffelijke wijze in moderne
ruimtes maar ook in de historische
architectuur. Voor een behoedzame
verlichting van kunstwerken in
musea kan de helderheid van de
armatuur tot naar één procent
worden gedimd.

Pantrac voor spanningsrails
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Pantrac voor spanningsrails
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Pantrac  voor spanningsrails

208mm119mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lens-wallwashers

Wallwash

Lens-wallwashers

Wallwash

12W/1650lm 24W/3300lm

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling
Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/14683

Design en toepassing:
www.erco.com/pantrac
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Bijzondere kenmerken

Uitstekende gelijkmatigheid

Gemakkelijke installatie

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdeling: wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Frontafdekking
– Kunststof, zwart gelakt

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Pantrac voor spanningsrails
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Downlights, net zo
flexibel als spots

Duurzaamheid, efficiency
en visual comfort voor de
hedendaagse, dynamische werk-
omgeving

De Skim armaturen voor span-
ningsrails hebben met hun dubbele
lensoptiek in de vlakke behuizing
van aluminiumgietwerk niet alleen
een buitengewoon design, maar
definiëren tegelijkertijd een eigen
klasse lichtwerktuigen: ze vere-
nigen de flexibiliteit van spots
voor de spanningsrail met visual
comfort, efficiency en de onge-
compliceerdheid van downlights.
Daardoor zijn ze bij uitstek geschikt
voor hedendaagse werkomgevin-

gen die regelmatig veranderen.
Opstelling en uitlijning van de
Skim armaturen voor spannings-
rails kunnen te allen tijde aan de
veranderde bureau-indeling wor-
den aangepast. Hun lichttechniek
is afkomstig van de gelijknamige
in- en opbouwarmaturen, waar-
mee ze perfect kunnen worden
gecombineerd. Daarbij bieden
verschillende vermogens, lichtver-
delingen en dimopties ontwerpers
vele mogelijkheden voor een gedif-

ferentieerde vormgeving – in
kantoren en winkels, maar ook
in openbare gebouwen.

Skim voor spanningsrails
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval flood

Skim voor spanningsrails
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Skim voor spanningsrails

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

265mm

12W/1650lm

17W/2160lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016730

Design en toepassing:
www.erco.com/skim-t
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 12.3

Oval flood vrij draaibaar

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood
– Oval flood 90° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsconus
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Optische cut-off 30°
– Kunststof

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Skim voor spanningsrails
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Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Zeer efficiënte werkplekverlich-
ting op kantoor die voldoet aan
de norm – met spanningsrail als
flexibele basis.

Passend bij de moderne, dyna-
mische werkomgeving waar
kantoorindelingen telkens weer
veranderen en worden aange-
past, verzorgen Jilly armaturen
voor spanningsrails de efficiënte
verlichting 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 comfort
en rendement op hetzelfde hoge
niveau. Vermogen en lichtverdeling
staan grote armatuurafstanden
toe voor energiezuinige verlich-
tingsconcepten die voldoen aan de
norm. Jilly kan door de montage
via spanningsrailadapters optimaal
worden uitgelijnd – altijd in over-
eenstemming met de vereisten van
de architectuur en de opstelling
van de werkplekken.

Jilly voor spanningsrails
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
13W
2000lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
13W
2000lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly voor spanningsrails
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Jilly voor spanningsrails

Lichtverdeling

Lichtkleur

402mm

Regeling

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Vermogens- 
klasse LED 13W/2000lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Wit/Zilver Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zilver

Zwart/Zilver Zwart/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Zilver/Zilver Zilver/Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017657

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-t
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UGR Geschikt voor 
werkplekken op 
kantoor
ERCO ontwikkelt 
armaturen met 
een  goede anti-
verblinding en 
een groot visual 
comfort als uit-
gangspunten. Als 
hulp voor een 
zuiver genor-
meerde ver-
lichting kunnen 
UGR-waarden 

worden gebruikt. 
Dit dient echter 
niet aan de hand 
van vaste waar-
den te gebeuren, 
maar in overeen-
stemming met 
de individuele 
indeling van de 
armaturen in de 
ruimte.

Groot visual 
comfort dankzij 
het antiverblin
dingsraster
Een compact len-
zensysteem met 
antiverblindings-
raster vormt 
samen met de 
mid-power-LED‘s 
een optisch sys-
teem dat een zeer  
groot visual com-
fort mogelijk 
maakt. De anti-
verblindings-
rasters zijn naar 
keuze verkrijg-
baar in zwart of 
zilver.

Als de maten en 
indelingen van 
afdelingen ver-
anderen, kan de 
verlichting een-
voudig worden 
aangepast. Dat 
waarborgt een 
grote mate aan 
flexibiliteit voor 
toekomstige ver-
anderingen.

Nieuwe flexibi
liteit in de kan
toorverlichting
Downlights voor 
spanningsrails 
kunnen vrij wor-
den gepositio- 
neerd en met 
360° worden 
gedraaid, in over-
eenstemming 
met het gebruik 
van de ruimte. 

Armaturen com
fortabel draad
loos regelen 
De Bluetooth-
technologie die 
in het bedrijfs-
apparaat van 
ERCO is geïnte-
greerd, maakt  
de regeling via  
de Casambi-app 
op een smart-
phone of tablet 
mogelijk.

Jilly voor spanningsrails

Nieuwe flexibiliteit voor  
kantoorverlichting 
Door de combinatie van de licht-
techniek van downlights met de 
mechanica van spanningsrail-
armaturen ontstaat aan het pla-
fond met name een hoge flexi-
biliteit voor kantoorruimten die 
telkens aan verandering onder-
hevig zijn. Jilly downlights berei-
ken door hun hoge lichtstroom 
ook de veeleisende kijktaken van 
voldoende lichtsterkte en verde-
len met hun precieze optieken het 
licht gelijkmatig. 
Brede lichtbundels maken grote 
armatuurafstanden mogelijk om 
het aantal lichtpunten te vermin-
deren en op die manier investe-
ringskosten én exploitatiekosten 
te verlagen.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Lichtverdelingen voor kantoor
verlichting
Jilly downlights voor spannings-
rails bieden ontwerpers verschil-
lende lichtsterkteverdelingen voor  
de op de waarneming gerichte  
verlichting van kantoren, ver-
deeld in zones. Door de keuze van 
de passende verdeling, bijvoor-
beeld oval wide flood voor werk-
plekken op kantoor of oval flood 
voor gangen, zijn grote armatuur- 
afstanden en daardoor rendabele 

lichtoplossingen mogelijk.  
Er zijn vuistregels voor de arma-
’turenindeling waarmee in de 
vroege planningsfase zowel het 
benodigde aantal armaturen als 
de te verwachten kosten voor de 
beoogde lichtoplossing bepaald 
kunnen worden.

Oval wide flood:  
Verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5-voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis-
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5-voudige van  
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor-
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddelde  
verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly voor spanningsrails
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.5

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Kunststof, gelakt
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– Mid-power-LED’s: 2700K, 3000K,

3500K of 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver, mat champagne of mat
koper gelakt en andere kleuren

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Jilly voor spanningsrails
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Flexibel naar het
perfecte licht

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 uitge-
breide Compar familie. Met hun
vlakke huis zijn deze ook geschikt
voor ruimten met een geringe
plafondhoogte. 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.

Compar voor spanningsrails
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Downlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Dubbele wallwasher
Tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
het verlichten van parallelle wanden
voor gangen en vestibules.

LED-module
12W
1260lm - 1650lm

Compar voor spanningsrails
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254

95

96

51

Maat

Compar voor spanningsrails

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED 12W/1650lm

19W/2460lm

254mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Dubbele wallwashers

Downlights  
oval wide flood Double wallwash

Oval wide flood

Schakelbaar DALI

Fasendimbaar Casambi

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Wit/Zilver Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zilver

Zwart/Zilver Zwart/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Zilver/Zilver Zilver/Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017602

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-t
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Compar voor spanningsrails

Nieuwe flexibiliteit voor hoog
waardige architectuur en 
kantoorverlichting 
Door de combinatie van de licht
techniek van downlights met de 
mechanica van spanningsrail
armaturen ontstaat met name 
een hoge flexibiliteit aan het pla
fond voor kantoorruimten die  
telkens aan verandering onder
hevig zijn. Compar downlights 
bereiken door hun hoge licht
stroom ook voor veeleisende kijk
taken een voldoende lichtsterkte  
en verdelen met hun precieze  
optieken het licht gelijkmatig. 
Door hun vijf lichtverdelingen 
dekken ze zeer veel verschillende 
verlichtingstaken af in de hoog
waardige architectuur. Brede 
lichtbundels maken grote arma
tuurafstanden mogelijk om het 
aantal lichtpunten te vermin
deren en op die manier investe
ringskosten én exploitatiekosten 
te verlagen.

Groot visual 
comfort dankzij 
het antiverblin
dingsraster
Het optisch sys
teem dat bestaat 
uit collimator en 
antiverblindings
raster, genereert 
bij een kleine 
lichtopening een 
cutoff van 30° 
voor een groot 
visual comfort.

ruimte. Bij een 
verhuizing kan  
de volledige ver
lichting zonder  
meer worden 
meegenomen. 
Dat waarborgt 
ook een grote 
mate aan flexi
biliteit voor toe
komstige veran
deringen.

Perfect bij 
dynamische, 
ruimtelijke  
situaties
Downlights voor 
spanningsrails 
kunnen vrij wor
den gepositio
neerd en met 
360° worden 
gedraaid, afhan
kelijk van het 
gebruik van de 

Armaturen com
fortabel draad
loos regelen 
De Bluetooth
technologie die 
in het bedrijfs
apparaat van 
ERCO is geïnte
greerd, maakt  
de regeling via  
de Casambiapp 
op een smart
phone of tablet 
mogelijk.
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60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Vijf lichtverdelingen voor alle 
vereisten
Compar downlights en dubbele 
wallwashers voor spanningsrails 
bieden ontwerpers gedifferen
tieerde lichtsterkteverdelingen, 
verdeeld in zones voor de op de 
waarneming gerichte verlichting  
van hoogwaardige architectuur 
en moderne kantoren. Door de 
keuze van de passende verdeling, 
bijvoorbeeld oval wide flood voor 
werkplekken op kantoor of oval 

flood voor gangen, zijn grote  
armatuurafstanden en daardoor  
rendabele lichtoplossingen moge 
lijk. Er zijn vuistregels voor de  
armaturenindeling waarmee in  
de vroege planningsfase zowel 
het benodigde aantal armaturen  
als de te verwachten kosten voor  
de beoogde lichtoplossing bepaald  
kunnen worden.

Wide flood en oval wide flood: 
Verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik  gemiddelde 
verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Oval flood:  
Verlichting voor verkeerszones 
en gangen
Door de juiste onderlinge afstand 
van de oval floodlichtsterkte
verdelingen ontstaat een lineaire  
verlichting met armatuurafstanden  
van tot en met het 1,5voudige 
van de hoogte van de armatuur 
boven het te verlichten vlak.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Dubbele wallwasher:  
Verlichting van gangen
Voor een gelijkmatige, verticale  
verlichting van tegenoverliggende  
wanden dient de wandafstand 
aan beide zijden (a) circa een derde  
van de hoogte van de ruimte (h) 
te bedragen. De armaturen dienen 
altijd op de middenas tussen wan
den te zijn geplaatst.

Vuistregel: d ≤ 1,3 x a

Compar voor spanningsrails
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 7.1

Dubbele wallwasher

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Cut-off 30°/70°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Casambi dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 85

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood of oval
flood

of

Reflector (Lens-wallwasher)
– Kunststof, zilvercoating, hoogglan-

zend
– Softec lens

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend
– Downlight: cut-off 30°
– Wallwasher: cut-off 70°

4 Huis
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– 360° draaibaar aan de adapter

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar , DALI

dimbaar of Casambi dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1% –
100% aan de armatuur

6 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO
DALI adapter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compar voor spanningsrails

168 ERCO Catalogus 2019

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



1.000 10.000 50.000 100.000
h

0

20

40

60

80

100 %

lm1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze 
zijn geselecteerd volgens de 
hoogste eisen met betrekking tot 
lichtstroom, rendement, kleur-
weergave, lichtkleur, alsmede 
consequente elektrische eigen-
schappen voor serieproductie. 
Voor maximale efficiency, indruk-
wekkende lichtkwaliteit en een 
groot visual comfort  ontwikkelt 
en produceert ERCO zelf de LED-
module voor Inbouwspots. Om 
lenzen nauwkeurig passend te 
kunnen opnemen geschiedt de 
opstelling van de LED’s op de 
printplaat overeenkomstig het 
beoogde  lichteffect. ERCO licht-
werktuigen maken daardoor een 
efficiënte verlichting mogelijk 
met een langdurig hoog behoud 
van de lichtstroom. De systema-
tische kwaliteitscontrole van de 
door ons zelf ingerichte LED-
modules garandeert een lage uit-
val. Het passieve warmtemanage-
ment is gedimensioneerd voor een 
lange levensduur van de LED en 
maakt daardoor een onderhouds-
arm bedrijf van de  armaturen 
mogelijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers LED-modules

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.

Chip-on-Board-
LED‘s 
Chip-on-Board-
LED‘s (COB)  
bieden talloze  
spectrums en 
daarmee gedif-
ferentieerde 
lichtkleuren en 
kleurweergave-
indexen – ideaal 
voor winkelver-
lichting.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle 
door ERCO inge-
zette high-power- 
LED‘s meer dan 
90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED‘s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). Voor 
100.000 bedrijfs-
uren hebben deze 
LED‘s een specifi-
catie van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.
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Efficiënte lens-
technologie
Het licht in een 
ERCO LED-spot 
wordt door drie 
elementen effi-
ciënt ergens  
heen geleid: de 
primaire lens met 
de lens direct op 
de LED-chip voor 
een halfronde 
lichtstraling, de 
secundaire lens 
als collimator 

voor het  parallel 
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. De keuze 
van de Spherolit-
lens bepaalt de 
lichtverdeling.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve Spherolit- techniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
ERCO ontwikkelt 
en produceert de 
optische syste-
men voor LED-
lichtwerktuigen 
zelf om door de 
optimale afstem-
ming het volle-
dige potentieel 
aan efficiency en 
lichtkwaliteit te 
benutten.

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Voor de hoogste 
eisen bij de ver-
ticale verlich-
ting heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die de 
buitengewoon 
hoge gelijkmatig-
heid bij de ver-
lichtingssterktes 
genereren.

Grote lumen-
pakketten voor 
zeer hoge ver-
lichtingssterktes
Met contrastrijke 
accenten kunt u 
de aandacht van 
de kijker sturen. 
ERCO heeft daar-
voor armaturen 
met hoge presta-
ties met grote 
lumen pakketten 
in het programma.

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Lichtverdelingen

Lenzentechno-
logie voor Chip-
on-Board-LED‘s
De combinatie van  
collimator met 
ERCO Spherolit-
lens genereert 
een zachte licht-
bundel bij arma-
turen met Chip-
on-Board-LED‘s.  

Kenmerkend voor 
het aanzicht van 
de armatuur is 
een homogeen 
licht oppervlak.
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Verschillende 
lichtverdelingen
De verschillende 
licht verdelingen 
staan een ge- 
makkelijke aan-
passing aan de 
betreffende ver-
lichtingstaak  
toe. De mogelijke 
lichtverdelingen 
strekken zich uit 
van zeer  smalle 
accentuering 
naar breedstra-
ling tot en met 
wallwashing.

Oval flood vrij 
draaibaar
In armaturen 
met de ronde 
 armatuurkop kan 
de Spherolit- 
lens oval flood 
naar wens wor-
den gedraaid 
om de verlich-
ting optimaal 
op ver schillende 
objecten af te 
 stemmen.

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Lichtverdelingen

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting
Gedifferentieerde lichtverde-
lingen bieden vrijheid van vorm-
geving in de planning van indivi-
duele lichtconcepten. Ongeacht 
of het gaat om een zeer smalle 
accentuering, breedstraling of een 
gelijkmatige wallwashing – licht-
werktuigen van ERCO  beschikken 
over familieoverkoepelende licht-
sterkteverdelingen. In spots, breed-
stralers en wallwashers bepaalt 
een lenzensysteem van collimato-
ren en verwisselbare Spherolit- 
lenzen de lichtverdeling van de 
armatuur. De consequente syste-
matiek van de verdelingen biedt 
de ontwerper flexibiliteit bij het 
combineren van verschillende 
armaturen en zorgt ervoor dat 
LED-spots van ERCO  betrouwbare 
lichtwerktuigen zijn. Licht projectie 
maakt een gerichte leiding van 
het licht mogelijk en vormt daar-
door de grondslag voor hoog 
visual comfort en efficiënte ver-
lichting.

Lens- 
wallwashers
De lichtverde-
ling van de lens- 
wallwasher is zo 
ontworpen dat 
een zeer goede 
gelijkmatigheid 
van de verlich-
tingssterkte op de 
wand ontstaat. 

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec- 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over-
bruggen van gro-
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra-
lingshoek < 10°.

Spot
De standaard-
lichtverdeling 
voor accentue-
rende verlich-
ting van elk type 
object, vooral 
voor de modelle-
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings-
hoek 10°–20°.

Flood
Voor de effi-
ciënte accentu-
ering van gro-
tere  objecten of 
het bena drukken 
van  vlakken in 
ruimtelijke zones. 
 Stralingshoek 
25°–35°.

Wide flood
Voor een flexi-
bele, breedstra-
lende verlichting 
van vlakken en 
ruimtelijke zones, 
vooral voor de 
presentatie van 
artikelen. Stra-
lingshoek > 45°.

Oval flood
Breedstralende, 
tweezijdige licht-
verdeling voor 
een ovale licht-
bundel van ca. 
20° x 60°.

Extra wide flood
Voor de  flexibele, 
 breedstralende 
verlichting voor 
de  presentatie van 
artikelen. Stra-
lingshoek > 80°.
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Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Lichtspectrum

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurrijk licht
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de ontwerper 
een indrukwekkende lichtkwaliteit  
en zeer goede kleurweergave. Door  
het vrijwel UV- en infrarood vrije  
licht zijn ERCO LED- armaturen 
zowel geschikt voor veeleisende  
conservatoire specificaties, alsmede  
voor de verlichting van warmtege-
voelige objecten, zoals levensmid-
delen.  RGBW-armaturen maken 
scenografische verlichtingscon-
cepten mogelijk met pastel- en 
verzadigde kleuren. De kleurcom-
pensatie voor overeenkomstige 
mengkleuren is gecodeerd in het 
bedrijfsapparaat.

Beste kleur-
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

RGBW-arma-
turen
De modules van 
de RGBW-arma-
turen bestaan uit 
een combinatie 
van kleurrijke en 
warmwitte LED’s. 
Dit maakt het 
mogelijk om wit 
licht te  genereren 
met de  traploos 
veranderbare 
kleurtempe ratuur 
en de zeer  goede 
kleur weergave, 
alsmede om 
gewenste  pastel- 

resp.  volle  kleuren 
zonder kleurscha-
duwen te reali-
seren. De licht-
technische en 
elektrische gege-
vens over ERCO 
RGBW-armaturen 
verwijzen naar 
maximale waar-
den.

Meer informa-
tie treft u aan 
onder: 
www.erco.com/
service/RGBW

Volle kleur
De LED-RGBW-
armaturen maken 
een traploze keu-
ze van de kleur-
temperatuur 
mogelijk  alsmede 
gekleurd licht, 
gemengd uit de 
vier kleurcom-
ponenten rood, 
groen, blauw en 
wit.

LED 2700K: CRI ≥90 (op aanvraag)
LED 3000K: CRI ≥90
LED 4000K: CRI ≥80
LED 4000K: CRI ≥90 (op aanvraag)

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual

Met LED's de beschadigingsfac-
tor verlagen
De spectrums van de high-power-
LED's hebben een lage beschadi-
gingsfactor en zijn daardoor bij  
uitstek geschikt voor musea.

Lichtbron  Relatieve 
beschadigings-
factor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Zwenkbaar
Voor de optima-
le uitlijning van 
de lichtbundel 
 kunnen de arma-
turen nauwkeu - 
rig worden afge-
steld. Op die 
manier komt het 
licht daar terecht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign,  alsmede 
verschillende maten en lumen- 
klassen bieden lichtwerktuigen van 
ERCO een grote vormgevingsvrij-
heid in de praktijk. Geteste elek-
tromagnetische compatibiliteit en 
de passieve koeling van de LED- 
module maken een storingsvrij en 
stil bedrijf  mogelijk. Het warmte-
management is gedimensioneerd 
voor de optimale bedrijfstempera-
tuur van de elektronische compo-
nenten. De lange levensduur van 
LED’s en bedrijfsapparaten staat 
een onderhoudsarm bedrijf toe. 
De montage zonder gereedschap 
zorgt voor korte installatietijden.

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Armaturensystematiek 

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Ronde of vier-
kante armaturen 
Plafondinbouw-
armaturen in 
ronde of vierkan-
te vormen maken 
het mogelijk 
om plafondaan-
zichten af te 
 stemmen op de 
architectuur en 
de stijl van het 
interieur.

Vergrendelbaar
Als de uitlijning 
van de lichtbun-
del permanent 
dezelfde dient te 
blijven, kan de 
uitlijning  veilig 
worden vastgezet.

Afsluitende of 
 terugliggende 
constructie
In  vergelijking 
tot de met het 
 plafondvlak 
afsluitende uit-
voering steekt 
bij de terug-
liggende  variant 
de  gezwenkte 
 armatuurkop 
niet onder het 
 plafond uit.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten die 
gevoelig zijn voor 
warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Zeer goede 
prijs-prestatie-
verhouding
De instapproduc-
ten bieden een 
 aantrekkelijke 
prijs-prestatie-
verhouding – 
met name bij op 
spaarzaamheid 
gefocuste licht-
planning. 

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Cardanische 
ophanging
Met name bij 
hoge plafonds 
sorteren kleine 
zwenkbewegingen 
een groot effect 
voor de positie 
van de lichtbun-
del – een cardani-
sche ophanging 
vergemakkelijkt 
hier de precieze 
uitlijning van de 
armaturen.
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Ook  grotere arma-
turen  kunnen zon-
der gereedschap 
worden gemon-
teerd dankzij de 
bevestigingsele-
menten aan de 
inbouwring. Bij 
renovaties kan 
de demontage 
zelfs plaatsvinden 
door eenvoudig 
te  trekken aan de 
buitenste vergren-
deling.

Bij kleine plafond-
inbouwarmaturen 
met  afdekkend 
 inbouwdetail ge - 
schiedt de gereed-
schapsloze mon-
tage door middel 
van spreidveren. 

Met het  plafond 
afsluitende 
inbouwdetails 
 kunnen separaat 
als toebehoren 
worden besteld. 
Geprepareerde 
sleuven maken 
aanpassing aan 
 verschillende 
 plafonddiktes 
mogelijk.

Optimale planning met ERCO: 
veelzijdige, comfortabele 
 montageoplossingen
Afsluitende en afdekkende in - 
bouwdetails, lage inbouwdieptes 
en praktijkgerichte montageaan-
wijzingen in de productdocumen-
tatie  vereenvoudigen de gedetail-
leerde planning en afstemming 
tussen de plannings disciplines. 
Voor de montage zijn  afdekkende 
inbouwringen en -frames apart 
in de  verpakking bij de armaturen 
 meegeleverd. Een sjabloon ver-
gemakkelijkt de snelle en  veilige 
markering van de plafondope-
ning. Dit principe  vereenvoudigt 
de scheiding van de  disciplines 
droogbouw en elektrische installa-
tie en daardoor de logistiek op 
de bouwplaats. Bovendien wor-
den de armatuur en zijn  optische 
 elementen tijdens de droogbouw-
fase beschermd tegen stof. Alle 
inbouwarmaturen worden met 
een af dekkend inbouwdetail gele-
verd. Dit kan zonder gereedschap 
worden gemonteerd en bij een 
renovatie ook opnieuw zonder 
gereedschap uit de plafondope-
ning worden verwijderd. Inbouw-
ringen en -frames voor met het 
plafondvlak afsluitende inbouw 
zijn los verkrijgbaar als toebe-
horen.

Geringe 
inbouwdiepte
Bij compacte 
inbouwsituaties 
is iedere millime-
ter bij de inbouw-
diepte van een 
armatuur van 
belang. Daarom 
ontwikkelt ERCO 
speciaal arma-
turen voor een 
 geringe inbouw-
diepte die ook bij 

zeer beperkte in - 
stallatiecondities 
een voortreffe-
lijke lichtkwaliteit 
waarborgen.

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Planningsaanwijzingen en montage

Toebehoren  
voor maximaal 
visual comfort
Wanneer u in 
voorkomende 
gevallen de inkijk 
in armaturen in 
grote mate wilt 
tegengaan, biedt 
ERCO u een snoot, 
honingraatraster 
en kruisraster als 
toebehoren. 

Afdekkende 
of afsluitende 
inbouw
Standaard hebben 
alle inbouwarma-
turen  afdekkende 
inbouw details. 
Afsluitende 
details zijn sepa-
raat verkrijgbaar 
als toebehoren.

Ideaal voor pla-
fondkoven
Het  compacte 
model  alsmede 
een draaipunt 
in het  midden 
bestemmen 
 enkele armaturen 
voor montage in 
plafondkoven.

ERCO plafond-
koofsysteem
Het plafondkoof-
systeem biedt een 
infrastructuur die 
op vele manieren  
kan worden ge-
configureerd. 
Samen met u 
ontwikkelen 
wij op uw pro-
ject toegespitste 
oplossingen.
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Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Bedrijfsapparaten en lichtregeling

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 
Deze zijn bijzon-
der geschikt voor 
de energiereduc-
tie van bestaande 
lichtinstallaties 
die zijn voorzien 
van deze veel 
toegepaste dim-
techniek.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
ERCO ontwikkelt eigen bedrijfsap-
paraten voor DALI en fasendim bare 
armaturen. Alle plafondinbouw-
armaturen worden geleverd inclu-
sief bedrijfsapparaat. Schakelbare, 
DALI en fasendimbare bedrijfs-
apparaten staan integratie in 
 iedere infrastructuur toe. Bedrijfs-
apparaten zijn geoptimaliseerd 
voor de gebruikte LED- module. 
Als geteste eenheid waarborgen 
ze een onderhoudsarm bedrijf. De 
hoge kwaliteit van de componen-
ten maakt een uniform dimge-
drag mogelijk en waarborgt knip-
pervrij licht voor cameraopnames. 
Het compacte schakeldesign van 
de ERCO bedrijfsapparaten ver-
mindert het noodzakelijke  aantal 
installatie automaten en daardoor 
de omvang van elektrische instal-
laties.

dimgedrag van 
1% - 100%, bij 
DALI bedrijf zelfs 
tot 0,1%. ERCO 
bedrijfs apparaten 
voor plafondin-
bouwarmaturen 
werken met dim-
methode CCR, of 
een combinatie 
van CCR en PWM, 
en zijn daardoor 
geschikt voor 
cameraopnames 
onder LED-licht.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO kiest om 
kwaliteitsrede-
nen in meer-
dere mate voor 
zelfont wikkelde 
bedrijfsappara-
tuur voor DALI 
en fasendimbare 
armaturen. Alle 
armaturen met 
ERCO bedrijfs-
apparatuur heb-
ben een uniform 

DALI dimbaar
De DALI dim-
bare  armaturen 
zijn geschikt 
voor lichtregel-
installaties op 
basis van DALI. Ze 
zijn compatibel 
met de 2.0 stan-
daard. De indi-
viduele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

druk op de knop 
voor aan/uit, een 
langere druk voor 
dimmen. Tech-
nisch gezien zijn 
daarvoor vier 
draden nodig. De 
Push Dim is dan 
ook zeer eenvou-
dig en energie-
zuinig.

Push Dim bij 
DALI bedrijfs-
apparatuur
Inbouwspots  
met ERCO DALI 
bedrijfsappara-
tuur bieden de 
mogelijkheid om 
de armatuur ook 
zonder DALI sys-
teem te dimmen.
Daarvoor is een 
gangbare puls-
drukker voldoen-
de: een korte 

Druktoets

Armatuur
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Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers Armaturenindeling

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) 
te bedragen. In de wallwasher- 
tabellen in de catalogus en de 
productgegevensbladen vindt u 
de betreffende optimale wand-  
en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Accentuering 
Voor de accentverlichting heeft 
een richthoek (α) van 30° zich 
bewezen. Daarmee wordt een 
goede modellering uitgevoerd 
zonder te sterk strijklicht en kan 
ongewenste overschaduwing  
door de kijker worden vermeden.

Vuistregel: α = 30°

Breedstraling
Ook bij breedstraling genereert 
een richthoek van 30° een goede 
werking.

Vuistregel: α = 30°
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Elegant accentueren
en breedstralen

Ronde inbouwspots en
inbouwbreedstralers voor
representatieve ruimten, exposi-
tieruimten en showrooms

Met de ronde Quintessence
inbouwspots accentueert u indi-
viduele zones of objecten op
deskundige wijze. De inbouwbreed-
stralers trekken de aandacht naar
uw schappen en displaytafels. Op
elegante wijze integreren de arma-
turen in de architectuur van de
ruimte en met het grote zwenkbe-
reik komt het licht ook terecht in
veraf gelegen hoeken in de ruimte.
Het systeemdesign van Quintes-
sence maakt een voortreffelijk,

flexibel verlichtingsconcept
mogelijk. Combineer spots en
breedstralers met elkaar of met
de Quintessence downlights. Kies
iedere keer het geschikte inbouw-
detail. Het resultaat is telkens een
zeer efficiënte verlichtingsinstalla-
tie die tegelijkertijd voldoet aan de
hoogste eisen voor lichtkwaliteit.

Quintessence rond Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 18W
210lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 18W
630lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wide flood, Oval flood

Quintessence rond Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Quintessence rond Inbouwspots, inbouwbreedstralers

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Vermogens- 
klasse LED

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Betoninbouwhuis Compensatieset

Inbouwring Afdekring

Afstandsplaat

Cassette voor 
paneelplafonds

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013960

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessenceroundr

6W/825lm 2W/275lm ** 18W/2475lm 8W/1100lm **

d 142mm d 221mm
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Met afsluitende of teruglig-
gende plafondcassette

Zwenkbaar 40°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood of oval flood
– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afsluitende of terugliggende
cassette

– Kunststof, wit

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm (maat 4) of 1-30mm (maat
7)

– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk
– 0°-40° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Draai- en zwenkhoek kunnen worden

vastgezet
– Anti-verblindingsring: kunststof

of aluminiumgietwerk, van binnen
zwart gelakt, van buiten wit

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Cassette en inbouwring:

10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence rond Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Elegant accentueren
en breedstralen

Vierkante inbouwspots en
inbouwbreedstralers voor
representatieve ruimten, exposi-
tieruimten en showrooms

Met de vierkante Quintessence
inbouwspots accentueert u op des-
kundige wijze individuele zones
of objecten. De inbouwbreedstra-
lers trekken de aandacht naar
uw schappen en displaytafels. Op
perfecte wijze integreren de arma-
turen met hun rechte lijnenspel in
de architectuur van de ruimte en
met het grote zwenkbereik bereikt
u ook veraf gelegen hoeken in de
ruimte.

Het systeemdesign van Quintes-
sence maakt een voortreffelijk,
flexibel verlichtingsconcept
mogelijk. Combineer spots en
breedstralers met elkaar of met
de Quintessence downlights. Kies
iedere keer het geschikte inbouw-
detail. Het resultaat is telkens een
zeer efficiënte verlichtingsinstalla-
tie die tegelijkertijd voldoet aan de
hoogste eisen voor lichtkwaliteit.

Quintessence vierkant Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 18W
210lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 18W
630lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wide flood, Oval flood

Quintessence vierkant Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Quintessence vierkant Inbouwspots, inbouwbreedstralers

Toebehoren

Regeling

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

18W/2475lm 8W/1100lm **6W/825lm 2W/275lm **

Inbouwhuis Afstandsplaat

Inbouwframe Cassette voor 
paneelplafonds

Inbouwframe 
2-voudig Afdekframe

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014525

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-square-r

142mm 221mm

Kleur (huis)
Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Met afsluitende of teruglig-
gende plafondcassette

Zwenkbaar 40°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood of oval flood
– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afsluitende of terugliggende
cassette

– Kunststof, wit

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk
– 0°-30° of 0°-40° zwenkbaar, 360°

draaibaar
– Draai- en zwenkhoek kunnen worden

vastgezet
– Anti-verblindingsring: kunststof

of aluminiumgietwerk, van binnen
zwart gelakt, van buiten wit

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Cassette en inbouwframe:

10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence vierkant Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Filigraan krachtpakket
voor accentuering en
breedstraling

Inbouwspots voor showrooms,
hotels, restaurants en woningen

Achter de bescheiden plafondope-
ning van de Starpoint inbouwspot
gaat een meester in breedstraling
en accentuering schuil. Ondanks
het compacte formaat zijn zes
verschillende lichtverdelingen
beschikbaar. Daarmee kan het
interieur in showrooms, restau-
rants, hotelkamers en woningen
vol afwisseling en op indrukkende
wijze worden geënsceneerd. Om te
kunnen voldoen aan verschillende
designoplossingen zijn naar keuze

een afdekkend en een met het
plafond afsluitend inbouwdetail
verkrijgbaar.

Starpoint Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 10W
210lm - 1230lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 10W
630lm - 1230lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Starpoint Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Starpoint Inbouwspots, inbouwbreedstralers

Toebehoren

Maat

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)
Wit

10.000 kleuren *

Lichtkleur

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Lenzen Cassette voor 
paneelplafonds

Betoninbouwhuis Compensatieset

Inbouwring Afdekring

Afstandsplaat

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/015223

Design en toepassing:
www.erco.com/starpointr

d 113mm
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

h

Kleine armaturenafmeting

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar 30°

Montage zonder gereed-
schap

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood of
oval flood

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

4 Armatuur
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk
– 0°-30° zwenkbaar, 360° draaibaar

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Starpoint Inbouwspots, inbouwbreedstralers
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Cardanisch
beweegbaar

Inbouwspot met bijzonder
handig en compact zwenk-
mechanisme

Cardanische ophangingen komen
in de techniek veelvuldig voor:
Leonardo da Vinci droeg deze al
voor zijn scheepskompas aan en
in de lichttechniek zijn ze een
elegante oplossing om armatu-
ren fijnzinnig te kunnen uitlijnen.
Gimbal inbouwspots transforme-
ren dit principe naar het digitale
lichttijdperk - met een bijzonder
precieze, comfortabele zwenkfunc-
tie, die bovendien compacter kan
worden ingezet dan conventio-

nele zwenkmechanismen en op
die manier geringe inbouwhoog-
tes mogelijk maakt. Verschillende
maten en wattages voor iedere
lichtverdeling maken van Gimbal
een systeem voor gedifferentieerde
lichtplanning voor de contrast-
rijke presentatie van objecten. Met
zijn technoïde uitstraling in de
indruk van het plafond is Gimbal
perfect geschikt voor retailprojec-
ten, musea en andere openbare
bouwwerken.

Gimbal Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 38W
210lm - 4920lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wide flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Inbouw-lens-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wallwash

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wallwash

Gimbal Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers met high-power-LED‘s

Toebehoren

Lichtverdeling

Maat

Lichtkleur

Regeling

Kleur (huis)

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Zwart

10.000 kleuren *

Lenzen Betoninbouwhuis Compensatieset

Snoot Inbouwring Afdekring

Kruisraster Afstandsplaat

Honingraatraster Cassette voor 
paneelplafonds

Zwart

10.000 kleuren *

d 142mm d 177mm
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2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

Zwart

10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016053

Design en toepassing:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Gimbal Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers met Chip-on-Board-LED‘s

Toebehoren

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat

Regeling
Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Kleur (huis)

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Vermogens- 
klasse LED 10W/1510lm

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Zwart

10.000 kleuren *

Zwart

10.000 kleuren *

Lenzen Betoninbouwhuis Compensatieset

Snoot Inbouwring Afdekring

Kruisraster Afstandsplaat

Honingraatraster Cassette voor 
paneelplafonds

d 142mm d 177mm
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Schakelbaar

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Zwart

10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016053

Design en toepassing:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Cardanische ophanging

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s /
Chip-on-Board-LED

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Zwenkbaar 40°

Montage zonder gereed-
schap

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Chip-on-Board-LED: warmwit

(2700K of 3000K), neutraalwit
(3500K of 4000K) of fashion (3000K)

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

3 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1–25mm (maat 4) of 1-30mm (maat
5–7)

– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

4 Armatuur
– Zwart
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Cardanische ophanging: kunststof
– Zwenkbaar van 0°-40°

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Gimbal Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Het speciale werktuig
vol variatie

Veelzijdige lichttechniek met
cardanische ophanging, geopti-
maliseerd voor koofmontage

Het principe van de cardanische
ophanging zorgt bij de Gimbal
inbouwspots voor een bijzonder
precies, comfortabel zwenkme-
chanisme. Deze is niet alleen
compacter dan conventionele uit-
voeringen, maar ook het centrum
van de armatuurkop verandert
niet van positie bij het uitlijnen:
daardoor is Gimbal voorbestemd
als werktuig voor verlichtingscon-
cepten met plafondkoven. Aan
zijn speciale ophangbeugel kan

Gimbal in plafondkoven op locatie
probleemloos worden geïnstalleerd.
Meerdere maten en wattages voor
iedere lichtverdeling maken leven-
dige, gedifferentieerde en flexibele
lichtconcepten mogelijk. Toepas-
singsgebieden zijn winkels, horeca
en die objecten waar ontwerpers
vanuit plafondkoven of gewelven
discreet en vol effect willen verlich-
ten.

Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 38W
210lm - 4920lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wide flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Inbouw-lens-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wallwash

COB LED-module
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Lichtverdeling: Wallwash

Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/gimbal-cc
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Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers met high-power-LED‘s

Toebehoren

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Zwart

10.000 kleuren *

Zwart

10.000 kleuren *

Lenzen Kruisraster

Snoot Honingraatraster

d 118mm d 150mm
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Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers met high-power-LED‘s

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Zwart

10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016770

Design en toepassing:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers met Chip-on-Board-LED‘s

Toebehoren

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Kleur (huis)

Vermogens- 
klasse LED 10W/1510lm 21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Zwart

10.000 kleuren *

Zwart

10.000 kleuren *

Lenzen Kruisraster

Snoot Honingraatraster

d 118mm d 150mm
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Schakelbaar

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Zwart

10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016770

Design en toepassing:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm

203ERCO Catalogus 2019

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



size

  4
  5
  7

height (y)
(mm)

      80
      95

     120

min. width (x)
(mm)

       120
       158
       195

x

y

40°

60°

Inbouwspots 
De ophangbeugel voor Gimbal in
bouwspots en  inbouwbreedstralers 
maakt vele installatieopties moge
lijk. De armatuur is voorbestemd 
voor de montage in systeempla
fonds, in een plafondkoof of in 
een ruw plafond. Eventueel kan de 
ophangbeugel ook op andere ge
bouwoppervlakken horizontaal of 
verticaal worden gemonteerd. De 
cardanische ophanging waarborgt 
een flexibele uitlijning van Gimbal.

Gimbal Montageaanwijzingen

Opstelling van 
aaneengesloten 
rij armaturen 
mogelijk
De ophangbeugels 
ondersteunen een 
afsluitende aan
eenschakeling van 
Gimbal. De positie 
van de bedrijfs
apparatuur is ook 
aan de zijkant of 
erboven mogelijk.

40° zwenkbaar
Gimbal kan met 
40° worden ge
zwenkt. In langs
richting van de 
koof kan de ar
matuur tot 
60° worden 
 gezwenkt.

Positie bedrijfs-
apparatuur 
De bedrijfsappa
ratuur kan aan de  
zijkant of boven  
de plafondkoof  
worden geplaatst.

Montage:  
plafondkoof
Om inkijk vanaf 
de zijkant in de 
plafondruimte te 
voorkomen, kan 
de plafondkoof 
aan de zijkant 
worden geslo 
ten – dat kan 
direct of met een 
tijdelijk vak voor 
kabeldoorvoeren 
en bedrijfsappa
ratuur gebeuren.

Montage: ver-
laagd plafond
In een verlaagd 
plafond kan snel 
en  efficiënt een 
 plafondopening 
 worden gemaakt 
om Gimbal in
bouwspots afslui
tend met het 
plafond te mon
teren.

Montage: ruw 
plafond
Als in de ruw
bouw een uit
sparing is voor
zien, dan kunnen 
 Gimbal inbouw
spots ook in een 
ruw plafond wor
den geïntegreerd.

Dimensionering 
van de plafond-
koof
De  minimale 
breedte van de 
plafondkoof is 
dezelfde als de 
breedte van de 
ophangbeugel. De 
diepte hangt af 
van de armatuur
maat en of de 
gezwenkte arma
tuur uit het pla
fond mag steken.

 Bedrijfsapparaat 
tussen arma-
turen
Bij een aaneen
gesloten rij ar
maturen kan het 
bedrijfsapparaat 
ook tussen de ar
maturen worden 
gemonteerd. 

Bedrijfsapparatuur 
De Gimbal inbouwspots beschik
ken over een bedrijfsapparaat 
dat flexibel kan worden onder
gebracht in de plafondruimte. De 
kabellengtes en minimale afstan
den tussen bedrijfsapparaat en 
armatuurkop staan op het pro
ductgegevensblad.

Montage: 
opbouwmontage
Door de ophang
beugel kan Gimbal 
niet alleen in de  
plafondkoof, maar 
ook op horizon
tale vlakken, zoals 
balken of kroon
lijsten, worden 
gemonteerd.
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Cardanische ophanging

Ideaal voor plafondkoven

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s /
Chip-on-Board-LED

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Zwenkbaar 40°

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Chip-on-Board-LED: warmwit

(2700K of 3000K), neutraalwit
(3500K of 4000K) of fashion (3000K)

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

3 Armatuur
– Zwart
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Cardanische ophanging: kunststof
– 0°-40° zwenkbaar, in lengterichting

van de koof tot 60° zwenkbaar
– Bevestigingsbeugel: staal, geë-

poxeerd

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Gimbal met ophangbeugel Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Minimalistisch
systeemconcept

Plafondinbouwspots voor
individuele uitlijning en gediffe-
rentieerde lichtverdelingen

Met de Cantax plafondinbouw-
spots ontwikkelde ERCO een
nieuwe variant van de succes-
volle spanningsrailspot. Heldere
lijnen, sprankelend licht en precieze
lichtverdelingen zorgen ervoor
dat de armatuur het ideale licht-
werktuig is in shops en musea. In
hoge maar ook in lage ruimten
vergemakkelijken verschillende
maten en geringe inbouwdiep-
tes de integratie in het plafond.
Dankzij de draai- en zwenkbare

armatuurkop kan de inbouwspot
individueel worden uitgelijnd. Het
uiterst efficiënte systeem met col-
limator en verwisselbare Spherolit-
lens biedt de ontwerper een keur
aan lichtverdelingen - of het nu
precieze accenten met narrow spot
zijn, breedstraling van vitrines en
presentatietafels met oval flood of
vlakke verlichting van schappen via
wallwashing.

Cantax Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Inbouwspots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 24W
210lm - 3300lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 24W
630lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Inbouw-lens-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 24W
630lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Cantax Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/cantax-r
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Cantax Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

Toebehoren

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Maat

Regeling

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Vermogens-
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

Lenzen Inbouwring Afdekring

Snoots Compensatieset

d 177mm d 221mm
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Wit

10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Inbouwspots Inbouwbreedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Inbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

24W/3300lm 18W/2475lm **

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015730

Design en toepassing:
www.erco.com/cantax-r

d 308mm
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Bijzondere kenmerken

Zwenkbaar 90°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Aanwijzing
Cantax spots
treft u aan vanaf
pagina 144

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afsluitende cassette
– Kunststof, wit

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Armatuur
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– 0°-90° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Frame: kunststof

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Cantax Inbouwspots, inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Perfecte breedstraling
gemakkelijk uitge-
voerd

Inbouwbreedstralers en inbouw-
wallwashers met geringe
inbouwhoogte voor de veel-
eisende verlichting in musea,
galerieën en winkels

Vitrines en displaytafels gedis-
tingeerd ensceneren is de
kerndiscipline van de Light Board
inbouwbreedstraler met oval
flood, de karakteristieke elliptische
lichtbundel. Wanden, schappen
of expositiestukken over grote
oppervlakten verlicht u met de
wallwashers. Handmatig is de arma-
tuur traploos voor het betreffende
gebruik in te stellen waarbij men
profiteert van de grote zwenkhoek.

Met de RGBW-armatuur op een
DALI lichtregeling dompelt u
wanden of objecten in gekleurd
licht. Via de regeling van de kleur-
temperatuur van het witte licht
optimaliseert u Light Board voor
de kleuren van de verlichte artike-
len of objecten. Als u delen van de
verlichtingsinstallatie flexibel wilt
of moet houden, vult u gewoon de
Light Board inbouwarmaturen met
versies voor op spanningsrails aan.

Zo krijgt u een lichtoplossing met
een consequent design.

Light Board Inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Inbouwbreedstralers
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
24W
2520lm - 3300lm
Lichtverdeling: Extra wide flood, Oval
flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Extra wide flood, Oval
flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Inbouw-lens-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
24W
2520lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wallwash

Light Board Inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

212 ERCO Catalogus 2019 Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/light-board-r

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

http://www.erco.com/light-board-e
http://www.erco.com/light-board-r
http://www.erco.com/light-board-r
http://www.erco.com/light-board-r
http://www.erco.com/light-board-r
http://www.erco.com/light-board-r
http://www.erco.com/light-board-r


Q206

81

158Q221

19
1

Light Board Inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers

Toebehoren

Lichtkleur

Regeling

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

DALI

Lenzen Inbouwframe

Snoots

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 30W/1900lm

Inbouwbreedstralers Inbouw-lens-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Inbouwbreedstralers Inbouw-lens-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

RGBW

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012497

Design en toepassing:
www.erco.com/light-board-r

221mm
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Bijzondere kenmerken

Gekleurd licht

Zwenkbaar 90°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Montage zonder gereed-
schap

Toebehoren voor maximaal
visual comfort

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Aanwijzing
Light Board spots
treft u aan vanaf
pagina 128

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 169

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: extra wide flood,

oval flood of wallwash
– Oval flood 90° verplaatst te monte-

ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– RGBW met topreflecterende kleur-

menger

3 Behuizing breedstralers en
wallwashers

– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Zwenkbaar van 0°-90°
– Frontafdekking: kunststof

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Inbouwhuis
– Metaal, zwart

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Huis: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Light Board Inbouwbreedstralers, inbouwwallwashers
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ERCO plafondkoofsysteem Overzicht

1 Individuele afmetingen
Sierlijke lijnen met licht of een 
multifunctionele plafondkoof – 
het ERCO plafondkoofsysteem 
kan vrij worden geconfigureerd 
via basiseenheden. Indien nodig, 
kunnen standaardelementen in 
lengte, breedte en diepte project
specifiek worden aangepast. Als 
eigen vormgevingselement kan 
de uitsparing tussen de inlegplaat 
en de onderkant van het plafond 
worden gedefinieerd.

Modulair  
plafondkoof 
systeem
Het plafondkoof 
systeem van ERCO  
kan via basis 
eenheden onge
compliceerd wor
den geconfigu
reerd. Naar wens 
kunnen afme
tingen ook indi
vidueel worden 
aangepast. Mini
male afmetin

gen zijn in over
eenstemming 
met de techni
sche inrichtingen. 
De inbouwafme
tingen die voor 
armaturen van 
ERCO relevant 
zijn, treft u in de 
gegevensbladen 
aan.

Offset tussen 
inlegplaat en de 
onderkant van 
het plafond
Afsluitend met 
het plafond of 
met offset – de  
uitsparing tussen 
de inlegplaat en 
de onderkant van 
het plafond kan 
vooraf worden 
gedefinieerd.

Lijnen die de 
architectuur 
volgen
Individuele basis 
eenheden van de 
plafondkoof kun
nen onderling 
tot verschillende 
kooflengtes wor
den verbonden.
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2 Nauwkeurig passende  
inlegplaten
De plafondkoven van ERCO zijn 
als systeem met een naar bene
den gesloten uiterlijk ontwikkeld. 
Zonder gereedschap verstelbare 
inlegplaten zijn bestemd voor het 
vasthouden van de armaturen of 
voor andere technische inrichtin
gen. De uitsparing tussen inleg
platen en de onderkant van het 
plafond kan daarbij vrij worden 
gedefinieerd.

Inlegplaten voor 
plafondinbouw 
armaturen
Alle plafondin
bouwarmaturen 
van ERCO alsme
de inbouwspots, 
breedstralers 
en wallwashers 
kunnen met 
nauwkeurig pas
sende inlegplaten  
in het plafond
koofsysteem van 
ERCO worden 
geïntegreerd.

Inlegplaten voor 
spots
ERCO Oseris,  
Pollux en Cantax  
armaturen voor 
spanningsrails  
kunnen voor de 
montage in pla
fondkoofsys
temen worden 
omgebouwd. 
Naast inbouw 
armaturen zijn 
daardoor ook 
armaturen be 
schikbaar die uit 
de koof steken.

Gesloten  
inlegplaten
Blindmodules 
sluiten de koof  
af in zones zon
der inrichtingen.  
Zo kunnen kabels, 
bedrijfsappara 
tuur en elektri
sche verdelers  
onzichtbaar en  
zonder grote  
installatieinspan 
ningen in het pla 
fondkoofsysteem 
worden onderge
bracht.

Vrij configureer 
bare inlegplaten
Veel op zichzelf 
staande techni
sche inrichtingen  
kunnen zorgen 
voor een onrus 
tige indruk van 
het plafond. 
Daarom biedt 
ERCO inlegplaten  
op maat aan. 
Ontwerpers kun 
nen op die manier  
ook andere ele
menten in het 
plafondkoofsys
teem integreren.

1 Geometrie
 Lengte 1800mm 
 Breedte 250mm
 Uitsparing 30mm

2 Inrichtingen
  2 x Gimbal 81998 (12W, oval flood)
  3 x Pollux gebaseerd op 73292 (6W, spot)

3 Montagedetails
 Verlaagd plafond van gipsplaat
 Tussenruimte plafond 200mm
 Afdekkende aansluiting

Voorbeeld
Eerste stappen naar uw ERCO 
plafondkoof
Neem contact met ons op! Het 
ERCO plafondkoofsysteem biedt 
klantspecifieke oplossingen. Om 
voor u de geschikte plafondkoof 
te construeren, hebben wij de vol
gende informatie nodig:

1 Geometrie
Plaats van de plafondkoof in het 
plafond of op de plattegrond als
mede gegevens over de gewenste  
afmetingen en over de uitsparing 
van de inlegplaten

2 Inrichtingen
Artikelnummers van de armaturen 
van ERCO alsmede de positie van 
de armaturen in de plafondkoof

3 Montagedetails
Details over de opbouw van het 
plafond en de onderconstructie  
alsmede gegevens over de gewen
ste aansluiting aan plafond

3 Eenvoudige montage
De plafondkoof van ERCO is 
ontwikkeld voor montage met 
gangbare, op locatie voorziene 
hangsystemen. Grote openingen 
aan de achterzijde van de koof 
vergemakkelijken bij de installatie  
het ingrijpen in de tussenruimte  
van het plafond. De bekabeling 
kan open in de koof worden uit
gevoerd. Deze is dankzij de inleg 
platen vanuit het vertrek niet 
zichtbaar.

Afsluitende 
aansluiting  
aan plafond 
mogelijk
Door middel van 
hoekbescher
mingsprofielen 
voor plafond
platen op locatie 
kan het plafond
koofsysteem van 
ERCO ook met 
een schaduw
voeg, afsluitend 
met het plafond 
worden gemon
teerd.

Montage  
met gangbare  
ophangsystemen
Het plafond
koofsysteem van 
ERCO wordt af 
fabriek met ogen 
geleverd. Optio
neel kunnen CD 
profielen voor  
de bevestiging  
worden besteld.  
Zo kunnen han 
gers overeenkom 
stig het gebruikte  
plafond op locatie  
worden gekozen.

Montage van 
inlegplaten zon
der gereedschap
Inlegplaten kun
nen met de eer
der gedefinieerde  
uitsparing in de  
koof worden 
gefixeerd. Instal
latie en revisie  
zijn mogelijk zon
der gereedschap.

Doorbedrading 
van armaturen
Afhankelijk van 
hun aansluitver
mogen kunnen  
verschillende 
ERCO armaturen 
via klemmen op 
een bedrijfsappa
raat worden aan
gesloten.
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Plafondinbouwarmaturen LED-modules

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze 
zijn geselecteerd volgens de 
hoogste eisen met betrekking tot 
lichtstroom, rendement, kleur-
weergave, lichtkleur, alsmede 
consequente elektrische eigen-
schappen voor  serieproductie. 
Voor maximale efficiency, indruk-
wekkende lichtkwaliteit en een 
groot visual comfort ontwik-
kelt en produceert ERCO zelf 
de LED-module voor plafond-
inbouwarmaturen. Om lenzen 
 nauwkeurig passend te kunnen 
opnemen, geschiedt de opstelling 
van LED’s op de printplaat over-
eenkomstig het beoogde lichtef-
fect. ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De  doorlopende kwaliteitscon-
trole van de door ons zelf inge-
richte LED-modules garandeert 
een hoge beveiliging tegen uit-
val. Het passieve warmtemanage-
ment is gedimensioneerd voor een 
lange levensduur van de LED en 
maakt daardoor een onderhouds-
arm bedrijf van de armaturen 
mogelijk.

Mid-power-
LED‘s 
Mid-power-LED‘s 
onderscheiden 
zich door een 
geringe luminan-
tie en hoge effi-
ciency en zijn 
daardoor geschikt 
voor vlakke  
gelijkmatige 
werkplekverlich-
ting op kantoor 
met een groot 
visual comfort.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle 
door ERCO inge-
zette high-power- 
LED‘s meer dan 
90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED‘s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). Voor 
100.000 bedrijfs-
uren hebben deze 
LED‘s een specifi-
catie van L90.

Chip-on-Board-
LED's
Chip-on-Board-
LED's (COB) bie-
den talloze spec-
trums speciaal 
voor de indivi-
duele verlichting 
van interieurs in 
winkels.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high- 
en mid-power-
LED's komen 
overeen met een 
SDCM (Standard 
Deviation of 
Colour Matching) 
van ≤ 1,5 en 
waarborgen daar-
door een uitste-
kende kleuren- 
overeenstemming.
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Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnologie 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indrukwekken-
de lichtkwaliteit met een uitste-
kende gelijkmatigheid en hoge 
efficiency mogelijk. Het gesloten, 
optische systeem vermindert de 
reinigingskosten en zorgt voor een 
onderhoudsarm bedrijf. Compac-
te lenzensystemen verkleinen de 
inbouwdiepte van armaturen voor 
meer flexibiliteit in het plafond.

Compact lenzen-
systeem
Collimator en lens 
worden in down-
lights voor nog 
meer efficiency 
samengevoegd in 
een lenzensysteem 
en maken uiterst 
vlakke inbouwar-
maturen mogelijk.

Visual comfort 
voor werkplek-
ken op kantoor
De bijzondere 
geometrie van de 
compacte lenzen-
systemen maakt 
als wide flood  
en oval wide  
flood de verlich- 
ting van werk- 
plekken op kan- 
toor volgens de  
norm mogelijk.  

De lichtverdeling  
extra wide flood  
genereert een 
gelijkmatige 
algemene ver-
lichting met  
grote armatuur-
afstanden.

Plafondinbouwarmaturen Lenzensystemen

 Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht in een 
ERCO LED-richt-
bare spot wordt 
door drie ele-
menten  effi ciënt 
ergens heen ge - 
leid: de primai-
re lens met de 
lens direct op de 
LED-chip voor 
een halfronde 

lichtstraling, de 
secundaire lens 
als collimator 
voor het  parallel 
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. 

Diffusorlens
De  gelijkmatige 
lichtverdeling 
van  Quintessence 
biedt bij een 
cut-off van 40° 
een zeer groot 
 visual comfort. 
De lichtverdeling 
met een  breedte 
van 90° maakt 
daarbij maximale 
armatuurafstan-
den mogelijk. 

Een stralings-
hoek van 60° is 
geschikt voor 
hogere  ruimten 
en voor de ver-
vanging van 
oudere down-
lights met verge-
lijkbare lichtver-
deling.

Lenzensysteem 
met antiverblin-
dingsraster
In serie ingedeel-
de  collimatoren 
verkleinen de 
maat van de voor 
de armatuur be - 
nodigde plafond-
opening. Een 
zwart en een zil-
verkleurig anti-
verblindingsraster 
zorgen voor het 
hoge visual com-

fort van de vier 
downlight-licht-
verdelingen: wide 
flood, extra wide 
flood, oval flood 
en oval wide 
flood.
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UGR

Optimale planning met ERCO: 
zeer goede antiverblinding
ERCO ontwikkelt en produceert 
eigen lenzensystemen en bereikt 
daarmee een indruk wekkende 
nauwkeurigheid in de  projectie van 
licht. Goed afgeschermde armatu-
ren bieden de ontwerper veel vrij-
heid bij de lichtplanning – of het 
nu voor ergonomisch licht is op de 
werkplek op kantoor, voor nauw-
keurige accenten in het  museum 
of voor verrassende effecten in 
de winkel. Een verblindingsvrije 
en uitgebalanceerde verhouding 
 tussen horizontale en  verticale 
verlichtingssterktes garanderen 
een efficiënte verlichting in iedere 
toepassing. Bij lage en  gemiddeld 
hoge ruimten vergroot de extreem 
brede lichtverdeling van de down-
lights de gelijkmatigheid van de 
verlichting. In hoge ruimten beper-
ken darklight- reflectoren met een 
cut-off van 40° de directe inkijk in 
de armatuur en maken op die wij-
ze een voortreffelijk visual comfort 
mogelijk.

Cut-off 30°
Een uitgeba-
lanceerde ver-
houding  tussen 
horizontale en 
verticale verlich-
tingssterktes 
garandeert een 
efficiënte ver-
lichting in lage 
 ruimten.

Cut-off van 40°
Een cut-off van 
40° garandeert 
een uitmun-
tend visual com-
fort; ook in hoge 
ruimten. In com-
binatie met een 
extra wide flood-
lichtverdeling 
met een breedte 

van 90° worden 
bovendien hoge, 
cilindrische ver-
lichtingssterktes 
bereikt.

De kleine, grafi-
sche weergaven 
in de catalogus 
vergemakkelij-
ken het zoeken 
naar de gewenste 
cut-off. Boven-
dien wordt het 
formaat van de 
lichtopening 
weergegeven.

Geschikt voor 
werkplekken op 
kantoor
ERCO ontwikkelt 
armaturen met 
een goede anti-
verblinding en 
een groot  visual 
comfort als uit-
gangspunten.  
Als hulp voor een 
zuiver normge-
richte verlichting 
kunnen UGR-
waarden worden  

gebruikt. Dit 
dient echter, spe-
ciaal bij down-
lights, niet aan  
de hand van vaste  
waarden te 
gebeuren, maar 
in overeenstem-
ming met de 
betreffende geo-
metrie van de 
ruimte alsmede 
 de individuele 
indeling van de 
armaturen.

Plafondinbouwarmaturen Visual comfort 

Zeer hoog visual 
comfort
De darklighttech-
niek combineert 
een maximum 
aan visual com-
fort met een opti-
mum aan rende-
ment. 

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Armaturen van 
ERCO  genereren 
een buitengewoon 
hoge verticale en 
horizontale gelijk-
matigheid voor 
uitgebalanceerde 
contrastverhou-
dingen.

Grote lumen-
pakketten
De goede anti-
verblinding van 
het lenzen-
systeem maakt 
 grote lumen-
pakketten met 
een groot visual 
comfort mogelijk.

Maat 5
40°

Antiverblin-
dingsraster
Ervoor geplaatste 
antiverblindings-
rasters maken een 
groot visual com-
fort mogelijk van 
de in serie opge-
stelde collimato-
ren. Er zijn zowel 
armaturen voor 
werkplekken op 
kantoor  alsmede 
 lichtverdelingen 

met een stralings-
hoek van 90° voor 
hoge, verticale 
verlichtingssterk-
tes mogelijk.
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Plafondinbouwarmaturen Lichtverdelingen

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting
Gedifferentieerde licht verdelingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning van individuele licht-
concepten. Ongeacht of het gaat 
om een zeer smalle  accentuering, 
breedstraling of een  gelijkmatige 
wallwashing – lichtwerktuigen van  
ERCO  beschikken over familieover-
koepelende lichtsterkteverdelingen.  

Downlights en wallwashers zijn 
geschikt voor verticale en horizon-
tale kijktaken; richtbare spots 
plaatsen accenten en sturen daar-
mee de aandacht. De  consequente 
systematiek van de verdelingen 
biedt de ontwerper flexibiliteit bij 
het combineren van verschillende 
armaturen. Licht projectie maakt 
een gerichte leiding van het licht 
mogelijk en vormt daardoor de 
grondslag voor hoog visual com-
fort en efficiënte verlichting.

Verschillende 
lichtverdelingen
Voor uiteenlo-
pende verlich-
tingstaken biedt 
ERCO armaturen 
met  verschillende 
lichtverdelingen 
aan.

Downlights met lichtverde-
ling wide flood en een cut-off 
van 30°
De brede, rotatiesymmetrische 
lichtsterkteverdeling is geschikt 
voor de efficiënte basisverlichting 
van vergaderruimten, showrooms 
of verkeerszones.  

Downlights met  lichtverdeling 
wide flood en een cut-off van 
40°
Dankzij de goede antiverblinding 
zijn breed stralende armaturen met 
een cut-off van 40° ook geschikt 
voor hogere ruimten, bijvoorbeeld 
in representatieve ontvangstzones.

Downlights met lichtverdeling 
extra wide flood en een cut-off 
van 30°
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling maakt 
een gelijkmatige basisverlichting 
mogelijk met een uitgebalanceer-
de verhouding tussen verticale en 
horizontale verlichtingssterktes.

Downlights met lichtverdeling 
extra wide flood en een cut-off 
van 40°
Met de 90° brede rotatiesymme-
trische stralingshoek kan een ba-
sisverlichting met grote armatuur-
afstanden worden gerealiseerd. 
Dankzij de goede antiverblinding 
is de zeer brede lichtverdeling niet 
alleen geschikt voor lage ruimten.

Dubbelfocus-downlights
De lichttechniek van de dubbel-
focus-downlights produceert een 
smalle, omlaag stralende licht-
verdeling. De lenzentechniek uit 
 collimator en Spherolit- lenzen 
biedt een voortreffelijk  visual com-
fort in combinatie met een mat-
zwarte antiverblindingsconus – 
ook in hoge ruimten.
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Downlights met lichtverdeling 
oval wide flood
De lichtverdeling oval wide flood is 
dankzij de goede antiverblinding in 
langsrichting en een uitgebalan-
ceerde verhouding tussen verticale 
en horizontale verlichtingssterktes 
geschikt voor de verlichting van 
werkplekken op kantoor.

Downlights met lichtverdeling 
oval flood
De tweezijdige lichtsterkteverde-
ling is zeer geschikt voor de ener-
giezuinige verlichting van gangen 
en hallen, alsmede voor tafels op 
kantoor of displays in winkels.

Plafondinbouwarmaturen Lichtverdelingen

Lens-wallwashers met een  
cut-off tot en met 40°
Verticale verlichting vergroot 
de indruk van de lichtsterkte in 
de ruimte en vormt daardoor de 
basis voor een kwalitatieve licht-
planning. Speciale lenzensyste-
men bereiken een zeer gelijkma-
tige wallwashing die reeds begint 
hoog aan de wand.

Dubbele wallwashers
De lichtverdeling van  dubbele 
 wallwashers verlicht de tegenover 
liggende wanden in gangen met 
slechts één armatuur. De  diffuse 
reflectie van het licht van de wan-
den verlicht tevens de vloer en het 
plafond.

Lens-wallwashers met een  
cut-off tot en met 80°
Met name de verlichting van 
representatieve  ontvangst zones, 
van werkplekken op kantoor in 
de buurt van de wand en van 
kunst vereist een nauwkeurige 
 wall washing met een groot visual 
comfort. Hiervoor zijn lens-  
wallwashers geschikt met een  
cut-off van 80° aan ruimtezijde.

Dubbelfocus-wallwasher
Dubbelfocus-wallwashers worden 
met name ingezet in zeer hoge 
ruimten. De armaturen zijn ont-
wikkeld voor een verticale ver-
lichting met een zeer geringe 
wandafstand en vinden daardoor 
perfect hun plaats in het plafond.
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Strijklicht-wallwashers
De bijzonder smalle lichtverde-
ling van de strijklicht-wallwashers 
 creëert bij een geringe wand-
afstand een gelijkmatige wall-
washing. Het licht benadrukt met 
name de structuur van reliëfach-
tige oppervlakken.

Plafondinbouwarmaturen Lichtverdelingen

Richtbare spots 
Richtbare spots worden gebruikt 
waar objecten aan de wanden 
of in de ruimte een extra accent 
moeten krijgen: in shops, expo-
sities en musea. De lichtbundels 
zijn uit de verticale positie maxi-
maal 30° zwenkbaar en kunnen 
360° worden gedraaid.
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Plafondinbouwarmaturen Lichtspectrum

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurrijk licht
De selectie van  hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde  
lichtspectrum biedt de ontwerper  
een indrukwekkende  lichtkwaliteit 
en zeer goede kleurweergave. Door  
het vrijwel UV- en infraroodvrije 
licht zijn ERCO LED- armaturen 
zowel geschikt voor veeleisende   
conservatoire specificaties, als-
mede voor de verlichting van 
 warmtegevoelige objecten, zoals  
levensmiddelen. RGBW-armaturen  
maken sceno grafische verlichtings - 
concepten met  pastel- en volle  
kleuren mogelijk. De kleurcom-
pensatie voor overeenkomstige 
mengkleuren is in het bedrijfs-
apparaat gepro grammeerd.

Beste kleur-
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

RGBW-arma-
turen
De modules van 
de RGBW-arma-
turen bestaan uit 
een combinatie 
van gekleurde en 
warmwitte LED’s. 
Dit maakt het 
mogelijk om wit 
licht te  genereren 
met de  traploos 
 veranderbare 
 kleurtempe ratuur 
en de zeer  goede 
kleur weergave, 
alsmede om 
gewenste  pastel- 

resp.  volle  kleuren 
zonder kleur-
schaduwen te 
realiseren. De 
lichttechnische 
en elektrische 
gegevens over 
ERCO RGBW- 
armaturen verwij-
zen naar maxima-
le  waarden.

Meer informa-
tie treft u aan 
onder: 
www.erco.com/
service/RGBW

Volle kleur
De LED-RGBW-
armaturen maken 
een traploze keu-
ze van de kleur-
temperatuur 
mogelijk  alsmede 
gekleurd licht, 
gemengd uit de 
vier kleurcom-
ponenten rood, 
groen, blauw en 
wit.

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag: 
www.erco.com/
individual

Tunable white
In ERCO armatu-
ren met tunable 
white LED-modu-
les kan de licht-
kleur traploos 
tussen 2700K en 
6500K veranderen. 
Zo kan de licht-
sfeer in de ruimte  
worden aangepast  
aan het daglicht 
of aan de per-
soonlijke stem-
ming.

Met LED's de beschadigingsfac-
tor verlagen
De spectrums van de high-power-
LED's hebben een lage beschadi-
gingsfactor en zijn daardoor bij  
uitstek geschikt voor musea.

Lichtbron  Relatieve 
beschadigings-
factor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Plafondinbouwarmaturen Armaturensystematiek

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffe-
lijk warmtemanagement. De inge-
togen vormentaal,  verschillende 
maten en lumenklassen bieden 
grote vrijheid in de lichtplanning. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de  passieve koeling 
van de LED- module maken een 
sto ringsvrij en stil bedrijf  mogelijk. 
Het warmtemanagement is gedi-
mensioneerd voor de optimale 
 bedrijfstemperatuur van de elek-
tronische componen ten. De lange 
levensduur van LED’s en bedrijfs-
apparaten staat een onderhouds-
arm bedrijf toe. De montage zon-
der gereedschap zorgt voor korte 
installatietijden.

Het richten naar 
de wand
Bij het plaatsen 
van wallwashers 
is de aanduiding 
in de armatuur-
ring „This side 
to wall“ van nut 
voor het correct 
uitlijnen ervan. 
Een fijnafstelling 
en vergrendeling 

van de gekozen 
uitlijning is bij 
ronde armaturen 
mogelijk.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armaturen 
maken een onop-
vallende indruk 
en richten de 
focus op het licht. 
Speciaal bij lage 
ruimten zijn com-
pacte armatuur-
afmetingen een 
voordeel.

Zeer goede 
prijs-prestatie-
verhouding
De instapproduc-
ten bieden een 
 aantrekkelijke 
prijs-prestatie-
verhouding – 
met name bij op 
spaarzaamheid 
gefocuste licht-
planning. 

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Accentuering 
uit het plafond
Dankzij draai- en 
zwenkbare arma-
tuurkoppen laten 
richtbare spots 
zich flexibel op 
individuele objec-
ten uitlijnen. 
Door de mecha-
nica die in het 
plafond zit, en 

de kleine licht-
opening integre-
ren de armaturen 
elegant in het 
plafond.
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Ook  grotere arma-
turen  kunnen zon-
der gereedschap 
worden gemon-
teerd dankzij de 
bevestigingsele-
menten aan de 
inbouwring. Bij 
renovaties kan 
de demontage 
zelfs plaatsvinden 
door eenvoudig 
te  trekken aan de 
buitenste vergren-
deling.

Bij kleine plafond-
inbouwarmaturen 
met  afdekkend 
 inbouwdetail ge - 
schiedt de gereed-
schaploze mon-
tage door middel 
van spreidveren. 

Met het  plafond 
afsluitende 
inbouwdetails 
 kunnen separaat 
als toebehoren 
worden besteld. 
Geprepareerde 
sleuven maken 
aanpassing aan 
 verschillende 
 plafonddiktes 
mogelijk.

Optimale planning met ERCO: 
veelzijdige, comfortabele 
 montageoplossingen
Afsluitende en afdekkende in - 
bouw, geringe  inbouwdieptes en 
praktijkgerichte montageaanwij-
zingen in de productdocumenta-
tie  vereenvoudigen de gedetail-
leerde planning en afstemming 
tussen de plannings disciplines. 
Voor de montage zijn  afdekkende 
inbouwringen en -frames apart 
in de  verpakking bij de armaturen 
 meegeleverd. Een sjabloon ver-
gemakkelijkt de snelle en  veilige 
markering van de plafondope-
ning. Dit principe  vereenvoudigt 
de scheiding van de  disciplines 
droogbouw en elektrische installa-
tie en daardoor de logistiek op 
de bouwplaats. Bovendien wor-
den de armatuur en zijn  optische 
 elementen tijdens de droogbouw-
fase beschermd tegen stof. Alle 
inbouwarmaturen worden met 
een af dekkend inbouwdetail gele-
verd. Dit kan zonder gereedschap 
worden gemonteerd en bij een 
renovatie ook opnieuw zonder 
gereedschap uit de plafondope-
ning worden verwijderd. Inbouw-
ringen en -frames voor met het 
plafondvlak afsluitende inbouw 
zijn los verkrijgbaar als toebe-
horen.

Geringe 
inbouwdiepte
Bij compacte 
inbouwsituaties 
is iedere millime-
ter bij de inbouw-
diepte van een 
armatuur van 
belang. Daarom 
ontwikkelt ERCO 
speciaal arma-
turen voor een 
 geringe inbouw-
diepte die ook bij 

zeer beperkte in - 
stallatiecondities 
een voortreffe-
lijke lichtkwaliteit 
waarborgen.

Afdekkende 
of afsluitende 
inbouw
Standaard hebben 
alle inbouwarma-
turen afdekken-
de inbouw details. 
Afsluitende 
details zijn sepa-
raat verkrijgbaar 
als toebehoren.

Plafondinbouwarmaturen Planningsaanwijzingen en montage

 Geschakelde 
 opstelling moge-
lijk
De  Lightgap ar-
maturen  kunnen 
direct aan elkaar 
 worden gemon-
teerd om een zeer 
gelijkmatige licht-
sterkteverdeling 
op de wand te 
genereren.

Droogbouw 
definieert 
 lichtverdeling
Met het droog-
bouwdetail van 
het verlaagde 
plafond kan bij 
strijklicht-wall-
washers de stra-
lingshoek worden 
beïnvloed. 

Een smalle ope-
ning tussen wand 
en het verlaagd 
plafond reduceert 
de lichtbundel op 
de vloer.

Kleine plafond-
openingen maken 
het vaak niet 
mogelijk om in 
het hol plafond 
iets te verande-
ren. Hier maken 
klapveren de 
montage eenvou-
diger – maar ook 
grotere armatu-
ren kunnen op 
die wijze zonder 

problemen in ver-
laagde plafonds 
worden gemon-
teerd.

ERCO plafond-
koofsysteem
Het plafondkoof-
systeem biedt een 
infrastructuur die 
op vele manieren  
kan worden 
geconfigureerd. 
Samen met u 
ontwikkelen wij  
op uw  project 
toegespitste 
oplossingen. 
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Plafondinbouwarmaturen Bedrijfsapparaten en lichtregeling

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 
Deze zijn bijzon-
der geschikt voor 
de energiereduc-
tie van bestaande 
lichtinstallaties 
die zijn voorzien 
van deze veel 
toegepaste dim-
techniek.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
ERCO ontwikkelde zelf zijn eigen 
bedrijfsapparatuur voor DALI 
dimbare en fasendimbare arma-
turen. Alle plafondinbouwarma-
turen worden geleverd inclusief 
bedrijfsapparaat.  Schakelbare, 
DALI dimbare en fasendimbare 
bedrijfsapparatuur staan de inte-
gratie in iedere infrastructuur  
toe. De bedrijfsapparatuur is ge - 
optimaliseerd voor de gebruikte 
LED-module. Als geteste eenheid 
waarborgen ze een onderhouds-
arm bedrijf. De hoge kwaliteit 
van de componenten maakt in de 
praktijk een overtuigende indruk 
met een geoptimaliseerd, uniform 
dimgedrag en zorgt voor knipper-
vrij, voor cameraopnames geschikt 
licht. Het compacte schakel design 
van de ERCO bedrijfs apparaten 
vermindert het noodzakelijke aan-
tal installatieautomaten en daar-
door de omvang van elektrische 
installaties.

 dimgedrag van 
1% - 100%, bij 
DALI bedrijf zelfs 
tot 0,1%. ERCO 
bedrijfsappara-
ten voor plafond-
inbouwarmaturen 
werken met dim-
methode CCR of 
een combinatie 
van CCR en PWM, 
en zijn daardoor 
geschikt voor 
cameraopnames 
bij fel licht.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO kiest om 
 kwaliteitsredenen 
in meerdere mate 
voor zelfont-
wikkelde bedrijfs-
apparatuur voor 
DALI en fasen-
dimbare armatu-
ren. Alle arma-
turen met ERCO 
bedrijfsappa-
ratuur  hebben 
een uniform 

DALI dimbaar
De DALI dim-
bare  armaturen 
zijn geschikt 
voor lichtregel-
installaties op 
basis van DALI. Ze 
zijn compatibel 
met de 2.0 stan-
daard. De indi-
viduele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

een korte druk 
op de knop voor 
aan/uit, een lan-
gere druk voor 
dimmen. Tech-
nisch gezien zijn 
daarvoor vier 
draden nodig. De 
Push Dim is dan 
ook zeer eenvou-
dig en energie-
zuinig.

Push Dim bij 
DALI bedrijfs-
apparatuur
Plafondinbouw-
armaturen met  
ERCO DALI 
bedrijfs appara-
tuur bieden de 
mogelijkheid om 
de armatuur ook 
zonder DALI sys-
teem te dimmen.
Daarvoor is een 
gangbare puls-
drukker voldoende:  

Druktoets

Armatuur
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Plafondinbouwarmaturen Armaturenindeling

Accentuering 
Voor de accentverlichting heeft 
een richthoek (α) van 30° zich 
bewezen. Daarmee wordt een 
goede modellering uitgevoerd 
zonder te sterk strijklicht en kan 
ongewenste overschaduwing  
door de kijker worden vermeden.

Vuistregel: α = 30°

Lineaire verlichting 
Door de juiste onderlinge afstand 
van de ovale lichtbundel ontstaat 
een lineaire verlichting, bijvoor-
beeld voor gangen. Voor individue-
le licht planningen wordt een door 
de computer ondersteunde bere-
kening geadviseerd.

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) te 
bedragen. In de wallwasher- 
tabellen op de productgegevens-
bladen vindt u de betreffende 
optimale opstellingen.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Om in hoge ruimten wallwashers 
niet op meerdere meters wandaf-
stand te moeten monteren, heeft 
ERCO speciale dubbelfocus- 
wallwashers ontwikkeld. De 
 ideale wandafstand (a) ligt hier 
slechts nog bij een vijfde van de 
hoogte van de ruimte (h).

Vuistregel: a = 1/5 x h

Grotere afstand 
van de arma-
turen
Bij enkele wall-
washers is arma-
tuurafstand (d) 
tot en met het 
1,5-voudige van 
wandafstand (a) 
mogelijk. Wall-
washer-tabellen  
met ideale arma-
tuurafstanden 
treft u aan op 
de productge-

gevensbladen. 
Ter controle van 
mogelijke licht-
bundelaansnij  
op zijwanden 
wordt een com-
puterondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

Strijklicht- 
wallwasher
De  positionering 
van strijklicht-
wallwashers 
geschiedt met 
een  geringe 
afstand (a) ten 
opzichte van de 
wand. De diepte 
van de plafond-
opening beïn-
vloedt het licht-
aandeel op de 
vloer.

Werkplekken op 
kantoor onge-
woon verlichten
Als basisverlich-
ting voor werk-
plekken op kan-
toor genereert de 
oval wide flood-
lichtverdeling 
een hoge gelijk-
matigheid en een 
 goede gezichts-
herkenning.

Armatuuraf-
stand bij hoge 
wanden
Voor een hoge, 
horizontale gelijk-
matigheid vol-
doet de ideale 
armatuurafstand 
van dubbelfocus-
wallwashers aan 
de 1,3-voudige 
wandafstand.

Basisverlichting  
Als geraamde armatuurafstand 
(d) kan tussen twee downlights 
de 1,5-voudige hoogte (h) van de 
armatuur over het nuttige opper-
vlak worden gebruikt. Door de 
overlapping van de lichtbundels 
ontstaat op die manier een goede 
gelijkmatigheid. Als  wandafstand 
is de helft van de armatuur-
afstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Work
-  Zeer goede antiverblinding
-  Hoge cilindrische verlichtings-

sterktes voor goede gezichts-
herkenning

-  Lineaire lichtverdeling voor 
werkplekken op kantoor en ver-
keerszones

-  In zones verdeelde verlichting 
met 1W/m2/100lx

De talloze voordelen van de pla-
fondinbouwarmaturen worden 
pas echt in de praktijk duidelijk. 
Of het nu gaat om licht voor pro-
ductief werken, het verlichten van 
kunst, een hedendaagse presenta-
tie van artikelen of om een com-
fortabele oriëntatie in openbare 
gebouwen – ERCO downlights zijn 
geschikt voor de meest uiteen-
lopende toepassingen. Een groot 
visual comfort en maximale effi-
ciency zijn daarbij de fundamen-
tele vereisten in Lüdenscheid bij 
de ontwikkeling van downlights. 
Bovendien brengt echter elk ver-
lichtingsproject zijn eigen con-
structieve uitdagingen met zich 
mee. Als hulpmiddel voor uw pro-
ject bieden wij u hier een over-
zicht van de belangrijke vereisten 
voor de verlichting met down-
lights aan – inclusief aanbevelin-
gen voor de selectie van uw pro-
duct.

Culture
-  Voortreffelijke kleurweergave
-  Bescherming tegen UV- en 

infrarode straling
-  Precies licht voor nauwkeurige 

accentuering en sprankeling
-  Gedifferentieerde lichtverde-

lingen voor de visuele begelei-
ding van bezoekers

-  Accentverlichting vanaf een 
aansluitvermogen van 4W per 
lichtpunt mogelijk

Contemplation
-  Ingetogen vormentaal voor 

monumentale ruimten
-  Zeer goede antiverblinding voor 

indrukwekkende lichtsferen
-  Uniform, knippervrij dimmen 

voor indrukwekkende  lichtscènes 
die geschikt zijn voor camera-
opnames

Living
-  Voortreffelijke kleurweergave
-  Lage energiekosten dankzij effi-

ciënte lichttechniek
-  Zeer goede antiverblinding voor 

groot visual comfort
-  Gangbare, fasendimbare 

bedrijfsapparatuur voor indivi-
duele lichtsferen

-  Kleine armaturen voor lage 
ruimten

Plafondinbouwarmaturen Overzicht: toepassingen plannen met downlights

Eigenschappen van de 
ERCO downlight-families   

Compar lineair Quintessence 
downlights  
rond

Quintessence 
downlights  
vierkant

Atrium  
dubbelfocus

Compact Quadra Jilly vierkant Jilly lineair Skim Starpoint

Toepassing Basisverlichting • • • • • • • • •
Lineaire verlichting • • • • • • •
Wallwashing • • • • • •
Zeer hoge ruimten •
Werkplekken • • • • • • • •

Budget Instap • •
Standaard • • • •
Premium • • • •

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

Plafondopening 
(afdekkende 
inbouw)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Lichtverdeling Flood •
Wide flood • • • • • •
Extra wide flood • • • • • • • • •
Oval flood • • • • •
Oval wide flood • • •
Wallwash • • • • • •
Double wallwash • •

Armaturen-
systematiek  
in de familie

Afsluitende inbouw • • • • • • •
Afdekkende inbouw • • • • • • • • • •
Betoninbouw • • • • • • • • •
Spanningsrailversie • • •
Plafondopbouwversie • • • • • • •
Wandopbouwversie •
Pendelversie • • • • •
Zwenkbaar • • • •
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Public
-  Hoge beschermingsgraad
-  Zeer goede antiverblinding voor 

groot visual comfort
-  Betoninbouwhuis voor eenvou-

dige montage

Community
-  90°-stralingshoek voor grote 

armatuurafstanden
-  Gedifferentieerde lichtverde-

lingen voor duidelijke waarne-
mingshiërarchieën

-  Grote lumenpakketten voor 
hoge ruimten

-  Uniform dimgedrag

Hospitality
-  Voortreffelijke kleurweergave 
-  Precieze lichttechniek voor 

sprankelende accenten
-  Kleine armaturen voor lage 

 tussenruimten in het plafond
-  Uniform dimgedrag voor verfijn-

de afstelling van lichtscènes
-  Constante stroom dimmen voor 

knippervrije cameraopnames

Eigenschappen van de 
ERCO downlight-families   

Compar lineair Quintessence 
downlights  
rond

Quintessence 
downlights  
vierkant

Atrium  
dubbelfocus

Compact Quadra Jilly vierkant Jilly lineair Skim Starpoint

Toepassing Basisverlichting • • • • • • • • •
Lineaire verlichting • • • • • • •
Wallwashing • • • • • •
Zeer hoge ruimten •
Werkplekken • • • • • • • •

Budget Instap • •
Standaard • • • •
Premium • • • •

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

Plafondopening 
(afdekkende 
inbouw)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Lichtverdeling Flood •
Wide flood • • • • • •
Extra wide flood • • • • • • • • •
Oval flood • • • • •
Oval wide flood • • •
Wallwash • • • • • •
Double wallwash • •

Armaturen-
systematiek  
in de familie

Afsluitende inbouw • • • • • • •
Afdekkende inbouw • • • • • • • • • •
Betoninbouw • • • • • • • • •
Spanningsrailversie • • •
Plafondopbouwversie • • • • • • •
Wandopbouwversie •
Pendelversie • • • • •
Zwenkbaar • • • •

Shop
-  Hoog rendement
-  Voortreffelijke kleurweergave
-  Bescherming tegen UV- en 

infrarode straling
-  Gedifferentieerde lichtverde-

lingen voor een markante 
 Corporate Lighting

-  Tot en met 300lx/W bij een 
afstand van 4m tot het doel-
oppervlak
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Het efficiënte systeem
voor groot visual
comfort

Grote armatuurafstanden, hoge
gelijkmatigheid en zeer goed
visual comfort

Quintessence bepaalt de norm
voor visual comfort, efficiency
en lichtkwaliteit bij plafondin-
bouwarmaturen. De uiterst
efficiënte productfamilie bestaat
uit downlights, lens-wallwashers
en richtbare spots in een ronde en
vierkante uitvoering. Karakteris-
tiek voor Quintessence downlights
en lens-wallwashers is hun goede
antiverblinding en de grote gelijk-
matigheid van de verlichting. Met
name de stralingshoek van 90°

en een cut-off van 40° maken
grote armatuurafstanden tussen
de downlights mogelijk en daar-
door een hoogwaardige, efficiënte
basisverlichting. Met tunable white-
technologie kan bovendien de
kleurtemperatuur van het licht wor-
den veranderd. Afgestemd op het
binnentredend daglicht worden zo
Human Centric Lighting-concepten
ondersteund.

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 32W
840lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wallwash

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 24W
210lm - 3300lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-round

231ERCO Catalogus 2019

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

http://www.erco.com/quintessence-rund
http://www.erco.com/quintessence-round
http://www.erco.com/quintessence-round
http://www.erco.com/quintessence-round
http://www.erco.com/quintessence-round
http://www.erco.com/quintessence-round
http://www.erco.com/quintessence-round


d113

90

d104 d104

12
4

d113

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

DALI

Vermogens- 
klasse LED

Maat 3

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Betoninbouwhuis Afstandsplaat Compensatieset

Inbouwring Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash
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d142

d131

d142
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3

DALI

Maat 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014091

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-round 

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash
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Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat

DALI

Toebehoren

Vermogens- 
klasse LED

Maat 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schaltbar

Fasendimbaar

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **

Betoninbouwhuis Afstandsplaat Compensatieset

Inbouwring Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring

234 ERCO Catalogus 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23
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d221

15
7

21
4

d221

d206

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash

Maat 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schaltbar

Fasendimbaar

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014091

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-round 
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2.700K 6.500K

Downlights
Door de combinatie van diffusor
lens en darklightreflector bepa
len Quintessence downlights de 
maatstaf in lichtplanning. Onder
steund door een darklightreflec
tor projecteert de lens het licht 
op het doeloppervlak en bereikt 
op die wijze een stralingshoek van 
60° respectievelijk van 90°. Met 
een cutoffhoek van 40° gene
reert Quintessence ook in hoge 
ruimten een goede antiverblin
ding. De  uitgebalanceerde ver
houding tussen horizontale en 
 verticale  verlichtingssterktes 
garandeert daardoor een uitmun
tend  visual comfort. De hoge effi
ciency van het lichttechnische 
 systeem,  zelfontwikkelde bedrijfs
apparaten en geringe inbouw
dieptes maken  Quintessence tot 
een  efficiënte lichtoplossing in 
onderwijs, bestuurs en trans
portgebouwen.

Darklightreflector

Quintessence rond Downlighttechnologie

Diffusorlens

Cut-off 40° 
Een cutoff van 
40° garandeert 
een uitmuntend 
visual comfort –  
ook in hoge 
ruimten. In com
binatie met een 
90° brede, extra 
wide flood licht
verdeling worden 
bovendien goede 
cilindrische ver
lichtingssterktes 
bereikt.

Grote armatuur-
afstand met 
Quintessence
De Batwing
verdeling van 
 Quintessence 
downlights van 
90° staat een 
verhouding toe 
van een  factor 
1,5 tussen de 
armatuurafstand 
(d) ten opzichte 
van de hoogte (h) 
van de armatuur 
tot het werkvlak.

LEDmodule 

ERCO bedrijfsap
paraten voor pla
fondinbouwar
maturen werken 
met dimmethode 
CCR of een com
binatie van CCR 
en PWM, en zijn 
daardoor geschikt 
voor camera
opnames bij fel 
licht.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO kiest om 
 kwaliteitsredenen 
in meerdere mate 
voor zelfont
wikkelde bedrijfs
apparatuur voor 
DALI en fasen
dimbare armatu
ren. Alle arma
turen met ERCO 
bedrijfsappa
ratuur  hebben 
een uniform 
 dimgedrag van 
1%  100%, bij 
DALI bedrijf zelfs 
tot 0,1%. 

Tunable white
In ERCO armatu
ren met tunable 
white LEDmodu
les kan de licht
kleur traploos 
tussen 2700K en 
6500K veranderen. 
Zo kan de licht
sfeer in de ruimte  
worden aangepast  
aan het daglicht 
of aan de per
soonlijke stem
ming.
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Lens-
wallwashers
De lenswall
washer bereikt 
met zijn gelijk
matige lichtsterk
tegradiënt een 
zeer hoge unifor
miteit in het ver
ticale vlak en is 
daarom bijzon
der geschikt voor 
toepassingen 
waarin de wand 
als één geheel 
moet worden 

Lens-wallwashers
Verticaal verlichte vlakken 
geven de kijker een lichte, open 
indruk van de ruimte zodat lens 
wallwashers een vaste compo
nent vormen in een kwalitatieve 
lichtplanning. Voor een efficiënte 
 verlichting beschikt  Quintessence 
over een speciaal ontwikkelde 
wallwasherlens en bereikt daar
door grote armatuurafstanden. De 
gelijkmatige lichtverdeling op de 
wand en de cutoff van 80° aan 
de zijde van de ruimte vergroten 
het visual comfort. Zelfontwikkel
de bedrijfsapparatuur maakt een 
lange levensduur mogelijk en een 
onderhoudsarm bedrijf. Door het 
hoge rendement zijn kleine, geop
timaliseerde armaturen mogelijk. 
Samen met een geringe inbouw
diepte bieden Quintessence lens
wallwashers de ontwerper dan 
ook een grote vrijheid in de licht
planning voor zowel lage als hoge 
ruimten.

Wallwasherreflector

gezien, zoals bij 
entrees of wan
neer er een  goede 
homogeniteit  
bij het  verlichten 
van  schilderijen in 
exposities nood
zakelijk is.

Quintessence rond Wallwashertechnologie 

Geringe 
inbouwdiepte
Bij compacte 
inbouwsituaties 
is iedere millime
ter bij de inbouw
diepte van een 
armatuur van 
belang. Daarom 
ontwikkelt ERCO 
speciaal arma
turen voor een 
 geringe inbouw
diepte die ook bij 

zeer beperkte in  
stallatiecondities 
een voortreffe
lijke lichtkwaliteit 
waarborgen.

Grote armatuur-
afstanden 
In  tegenstelling 
tot downlights 
kan met wall
washers bij het
zelfde aansluit
vermogen een 
 lichtere indruk 
van de  ruimte 
worden  gecreëerd. 
Door hun licht
techniek zijn 
 Quintessence 
lens wallwashers 

optimaal  ge schikt 
voor  grote af
standen. Als 
vuistregel is aan 
te houden dat 
de afstand (d) 
tot en met het 
1,5voudige van 
de afstand tot 
het werkvlak (h) 
kan bedragen. 
Deze moet op ca. 
1/3 van de wand
hoogte zitten.

LEDmodule met 
lenzensysteem 
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max. 30°

360°

α

Richtbare spots
Accenten bieden visuele begelei
ding – ze markeren en modelle
ren objecten en brengen ruim
telijke zones naar de voorgrond. 
Quintessence richtbare spots 
 verenigen de flexibiliteit van 
spanningsrailspots met de mon
tage van een plafondinbouw
armatuur. Voor de verlichting van 
wisseltentoonstellingen of bij de 
artikeldisplay kunnen richtbare 
spots van ERCO met 360° worden 
gedraaid en tot en met 30° wor
den gezwenkt. De drie lichtverde
lingen narrow spot, spot en flood 
maken gebruik van een Spherolit 
lenzentechnologie en vallen op 
door een homogene lichtverdeling 
met een zachte gradiënt aan de 
randen. Een darklightreflector 
onder de Spherolitlens vergroot 
het visual comfort – ook bij maxi
male zwenking van de richtspot.

LEDmodule met 
collimator 

Spherolitlens

Darklightreflector

Spot
De standaard
lichtverdeling 
voor accentue
rende  verlichting 
van elk type 
object, vooral 
voor de modelle
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings
hoek 10°–20°.

Flood
Voor de effi
ciënte accentu
ering van gro
tere  objecten of 
het bena drukken 
van  vlakken in 
ruimtelijke zones. 
 Stralingshoek 
25°–35°.

Quintessence rond Richtbare spottechnologie  

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over
bruggen van gro
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra
lingshoek < 10°.

Zwenk- en 
 vergrendelbaar
De richtbare 
spots zijn 360° 
draaibaar en tot 
30° zwenkbaar. 
De armatuur kan 
voor een perma
nente uitlijning 
worden vergren
deld.

Accentuering
Voor de accent
verlichting heeft 
een richthoek 
(α) van 30° zich 
bewezen. Daar
mee wordt een 
goede modelle
ring uitgevoerd 
zonder te sterk 
strijklicht en 
kan ongewenste 

overschaduwing 
door de kijker 
worden verme
den.

Vuistregel:
α = 30°
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 18.9

Tunable white

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Cut-off 40°/80°

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO darklight-reflector
– Downlight: cut-off 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

of

Wallwasher-reflector
– Cut-off 80°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Chip-on-Board-LED: tunable white

(2700-6500K)
– Richtbare spot met collimatoroptiek

van optisch polymeer

3 Diffusor of lens
– Van optisch polymeer
– Diffusorlens wide flood, extra wide

flood of lenzensysteem wallwash
– Richtbare spot met Spherolit-lens

narrow spot, spot of flood

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm (maat 3-4) of 1-30mm
(maat 5-7)

– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– 360° draaibaar
– Bevestigingsring: kunststof, zwart
– Fixatie van de straalrichting
– Richtbare spot: 0°-30° zwenkbaar.

Draai- en zwenkhoek kunnen worden
vastgezet

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Reflector: mat goud, mat zilver of

mat champagne gelakt
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Inbouwring: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen
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Het efficiënte systeem
voor groot visual
comfort

Grote armatuurafstanden, hoge
gelijkmatigheid en zeer goed
visual comfort

Quintessence bepaalt de norm
voor visual comfort, efficiency
en lichtkwaliteit bij plafondin-
bouwarmaturen. De uiterst
efficiënte productfamilie bestaat
uit downlights, lens-wallwashers
en richtbare spots in een ronde en
vierkante uitvoering. Karakteris-
tiek voor Quintessence downlights
en lens-wallwashers is hun goede
antiverblinding en de grote gelijk-
matigheid van de verlichting. Met
name de stralingshoek van 90°

en een cut-off van 40° maken
grote armatuurafstanden tussen
de downlights mogelijk en daar-
door een hoogwaardige, efficiënte
basisverlichting. Met tunable white-
technologie kan bovendien de
kleurtemperatuur van het licht wor-
den veranderd. Afgestemd op het
binnentredend daglicht worden zo
Human Centric Lighting-concepten
ondersteund.

Quintessence vierkant Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 32W
840lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
22W
1570lm

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 24W
210lm - 3300lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence vierkant Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-square
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Q104

Q113

90

Q104

14
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Q113

Quintessence vierkant Plafondinbouwarmaturen

Toebehoren

Maat Maat 3

Betoninbouwhuis Inbouwframe 
2voudig

Cassette voor 
paneelplafonds

Inbouwframe Afstandsplaat Afdekframe

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling
DALI

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash
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Q142

Q133         Q133

17
8

Q142

Maat 4

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014092

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessencesquare

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash
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2

Q168 Q168

23
2

Q177

Quintessence vierkant Plafondinbouwarmaturen

Toebehoren

DALI

Maat

RGBW

22W/1570lm

Maat 5

Lenswallwashers

Wallwash

Betoninbouwhuis Inbouwframe 
2voudig

Cassette voor 
paneelplafonds

Inbouwframe Afstandsplaat Afdekframe

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling
DALI

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

Schaltbar

Fasendimbaar

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **
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Q206

Q221

15
7

Q206

Q221

28
4

Maat 7

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014092

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessencesquare

Downlights Richtbare spots

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Lenswallwashers Flood

Wallwash

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schaltbar

Fasendimbaar

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **
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2.700K 6.500K

Downlights
Door de combinatie van diffusor
lens en darklightreflector bepa
len Quintessence downlights de 
maatstaf in lichtplanning. Onder
steund door een darklightreflec
tor projecteert de lens het licht 
op het doeloppervlak en bereikt 
op die wijze een stralingshoek van 
60° respectievelijk van 90°. Met 
een cutoffhoek van 40° gene
reert Quintessence ook in hoge 
ruimten een goede antiverblin
ding. De  uitgebalanceerde ver
houding tussen horizontale en 
 verticale  verlichtingssterktes 
garandeert daardoor een uitmun
tend  visual comfort. De hoge effi
ciency van het lichttechnische 
 systeem,  zelfontwikkelde bedrijfs
apparaten en geringe inbouw
dieptes maken  Quintessence tot 
een  efficiënte lichtoplossing in 
onderwijs, bestuurs en trans
portgebouwen.

Darklightreflector

Quintessence vierkant Downlighttechnologie

Diffusorlens

Cut-off 40° 
Een cutoff van 
40° garandeert 
een uitmuntend 
visual comfort –  
ook in hoge 
ruimten. In com
binatie met een 
90° brede, extra 
wide flood licht
verdeling worden 
bovendien goede 
cilindrische ver
lichtingssterktes 
bereikt.

Grote armatuur-
afstand met 
Quintessence
De Batwing
verdeling van 
 Quintessence 
downlights van 
90° staat een 
verhouding toe 
van een  factor 
1,5 tussen de 
armatuurafstand 
(d) ten opzichte 
van de hoogte (h) 
van de armatuur 
tot het werkvlak.

LEDmodule 

Tunable white
In ERCO armatu
ren met tunable 
white LEDmodu
les kan de licht
kleur traploos 
tussen 2700K en 
6500K veranderen. 
Zo kan de licht
sfeer in de ruimte  
worden aangepast  
aan het daglicht 
of aan de per
soonlijke stem
ming.

ERCO bedrijfsap
paraten voor pla
fondinbouwar
maturen werken 
met dimmethode 
CCR of een com
binatie van CCR 
en PWM, en zijn 
daardoor geschikt 
voor camera
opnames bij fel 
licht.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO kiest om 
 kwaliteitsredenen 
in meerdere mate 
voor zelfont
wikkelde bedrijfs
apparatuur voor 
DALI en fasen
dimbare armatu
ren. Alle arma
turen met ERCO 
bedrijfsappa
ratuur  hebben 
een uniform 
 dimgedrag van 
1%  100%, bij 
DALI bedrijf zelfs 
tot 0,1%. 
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3

Q168

Lens-
wallwashers
De lenswall
washer bereikt 
met zijn gelijk
matige lichtsterk
tegradiënt een 
zeer hoge unifor
miteit in het ver
ticale vlak en is 
daarom bijzon
der geschikt voor 
toepassingen 
waarin de wand 
als één geheel 
moet worden 

Lens-wallwashers
Verticaal verlichte vlakken 
geven de kijker een lichte, open 
indruk van de ruimte zodat lens 
wallwashers een vaste compo
nent vormen in een kwalitatieve 
lichtplanning. Voor een efficiënte 
 verlichting beschikt  Quintessence 
over een speciaal ontwikkelde 
wallwasherlens en bereikt daar
door grote armatuurafstanden. De 
gelijkmatige lichtverdeling op de 
wand en de cutoff van 80° aan 
de zijde van de ruimte vergroten 
het visual comfort. Zelfontwikkel
de bedrijfsapparatuur maakt een 
lange levensduur mogelijk en een 
onderhoudsarm bedrijf. Door het 
hoge rendement zijn kleine, geop
timaliseerde armaturen mogelijk. 
Samen met een geringe inbouw
diepte bieden Quintessence lens
wallwashers de ontwerper dan 
ook een grote vrijheid in de licht
planning voor zowel lage als hoge 
ruimten.

Wallwasherreflector

gezien, zoals bij 
entrees of wan
neer er een  goede 
homogeniteit  
bij het  verlichten 
van  schilderijen in 
exposities nood
zakelijk is.

Quintessence vierkant Wallwashertechnologie 

Geringe 
inbouwdiepte
Bij compacte 
inbouwsituaties 
is iedere millime
ter bij de inbouw
diepte van een 
armatuur van 
belang. Daarom 
ontwikkelt ERCO 
speciaal arma
turen voor een 
 geringe inbouw
diepte die ook bij 
zeer beperkte in  
stallatiecondities 
een voortreffe
lijke lichtkwaliteit 
waarborgen.

Grote armatuur-
afstanden 
In  tegenstelling 
tot downlights 
kan met wall
washers bij het
zelfde aansluit
vermogen een 
 lichtere indruk 
van de  ruimte 
worden  gecreëerd. 
Door hun licht
techniek zijn 
 Quintessence 
lenswallwashers  

optimaal  ge schikt 
voor  grote af
standen. Als 
vuistregel is aan 
te houden dat 
de afstand (d) 
tot en met het 
1,5 voudige van 
de afstand tot 
het werkvlak (h) 
kan bedragen. 
Deze moet op ca. 
1/3 van de wand
hoogte zitten.

LEDmodule met 
lenzensysteem 
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max. 20°

360°

α

Richtbare spots
Accenten bieden visuele begelei
ding – ze markeren en modelle
ren objecten en brengen ruim
telijke zones naar de voorgrond. 
Quintessence richtbare spots 
 verenigen de flexibiliteit van 
spanningsrailspots met de mon
tage van een plafondinbouw
armatuur. Voor de verlichting van 
wisseltentoonstellingen of bij de 
artikeldisplay kunnen richtbare 
spots van ERCO met 360° worden 
gedraaid en tot en met 20° wor
den gezwenkt. De drie lichtverde
lingen narrow spot, spot en flood 
maken gebruik van een Spherolit 
lenzentechnologie en vallen op 
door een homogene lichtverdeling 
met een zachte gradiënt aan de 
randen. Een darklightreflector 
onder de Spherolitlens vergroot 
het visual comfort – ook bij maxi
male zwenking van de richtspot.

LEDmodule met 
collimator 

Spherolitlens

Darklightreflector

Spot
De standaard
lichtverdeling 
voor accentue
rende  verlichting 
van elk type 
object, vooral 
voor de modelle
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings
hoek 10°–20°.

Flood
Voor de effi
ciënte accentu
ering van gro
tere  objecten of 
het bena drukken 
van  vlakken in 
ruimtelijke zones. 
 Stralingshoek 
25°–35°.

Quintessence vierkant Richtbare spottechnologie  

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over
bruggen van gro
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra
lingshoek < 10°.

Zwenk- en 
 vergrendelbaar
De richtbare 
spots zijn 360° 
draaibaar en tot 
20° zwenkbaar. 
De armatuur kan 
voor een perma
nente uitlijning 
worden vergren
deld.

Accentuering
Voor de accent
verlichting heeft 
een richthoek 
(α) van 20° zich 
bewezen. Daar
mee wordt een 
goede modelle
ring uitgevoerd 
zonder te sterk 
strijklicht en 
kan ongewenste 

overschaduwing 
door de kijker 
worden verme
den.

Vuistregel:
α = 20°
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 18.5

Gekleurd licht

Tunable white

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Cut-off 40°/80°

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO darklight-reflector
– Downlight: cut-off 40°
– Aluminium, geëloxeerd, zijdemat

of

Wallwasher-reflector
– Cut-off 80°
– Aluminium, geëloxeerd, zijdemat

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Chip-on-Board-LED: tunable white

(2700-6500K)
– Richtbare spot met collimatoroptiek

van optisch polymeer

3 Diffusor of lens
– Van optisch polymeer
– Diffusorlens wide flood, extra wide

flood of lenzensysteem wallwash
– Richtbare spot met Spherolit-lens

narrow spot, spot of flood

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– Bevestigingsframe: kunststof, zwart
– Richtbare spot: 0°-20° zwenkbaar,

360° draaibaar. Draai- en zwenkhoek
kunnen worden vastgezet

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Reflector: mat goud, mat zilver of

mat champagne gelakt
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Inbouwframe: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence vierkant Plafondinbouwarmaturen
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Accentuering met een
punt op de i

Minimalistische, precieze richt-
bare spots voor sprankelende
effecten in de winkel

Met richtbare Quintessence Pin-
hole spots accentueert u galant
individuele objecten in de winkel.
In het plafond is slechts een kleine
lichtopening zichtbaar. Zo inte-
greert de armatuur elegant in de
indruk van het plafond en laat dit
als technisch detail vrijwel verdwij-
nen. Door de langwerpige opening
is het mogelijk om de armatuurkop
in het plafond te zwenken. Een
extra draaimechanisme staat een
nauwkeurige uitlijning toe. Richt-

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

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Smalle, rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
2W - 3W
210lm - 410lm
Lichtverdeling: Narrow spot

COB LED-module
10W
1005lm - 1510lm
Lichtverdeling: Spot

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-ph
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d113

12
4

d104

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen met high-power-LED‘s

Lichtverdeling

Maat 3

Regeling

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED 2W/275lm

3W/410lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Richtbare spots

Narrow spot

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Kleur (huis)

Toebehoren
Betoninbouwhuis Afstandsplaat Compensatieset

Inbouwring Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring
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d104

12
4

d113

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen met Chip-on-Board-LED‘s

Lichtverdeling

Regeling

Maat 3

Vermogens- 
klasse LED

Richtbare spots

Spot

10W/1510lm

Lichtkleur
2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Kleur (huis)

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017290

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-ph
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max. 30°

360°

α

Spherolitlens

Darklightreflector

Spot
De standaard
lichtverdeling 
voor accentue
rende  verlichting 
van elk type 
object, vooral 
voor de modelle
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings
hoek 10°–20°.

Quintessence Pinhole Richtbare spottechnologie  

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over
bruggen van gro
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra
lingshoek < 10°.

Zwenk- en 
 vergrendelbaar
De richtbare 
spots zijn 360° 
draaibaar en tot 
30° zwenkbaar. 
De armatuur kan 
voor een perma
nente uitlijning 
worden vergren
deld.

Accentuering
Voor de accent
verlichting heeft 
een richthoek 
(α) van 30° zich 
bewezen. Daar
mee wordt een 
goede modelle
ring uitgevoerd 
zonder te sterk 
strijklicht en 
kan ongewenste 

overschaduwing 
door de kijker 
worden verme
den.

Vuistregel:
α = 30°

Richtbare spots 
Accenten bieden de kijker visu 
ele begeleiding  ze markeren  
en modelleren objecten. Bij  
Quintessence pinhole is in het 
plafond alleen een kleine licht
opening van slechts 72x35mm 
zichtbaar. Zo integreert de arma
tuur charmant in de indruk van 
het plafond en laat dit als tech
nisch detail vrijwel verdwijnen. 
Voor de verlichting van wissel
tentoonstellingen of bij de artikel 
display kunnen richtbare spots 
van Quintessence pinhole met 
360° worden gedraaid en tot en 
met 30° worden gezwenkt. De 
twee lichtverdelingen narrow 
spot en spot maken gebruik van 
een Spherolitlenzentechnologie  
en onderscheiden zich door een 
smalle stralingshoek en hoge  
efficiency.

LED-technologie
Quintessence 
richtbare spots 
zijn beschikbaar 
met twee ver
schillende LED
technologieën: 
HighpowerLED‘s  
onderscheiden  
zich door een 
nauwkeurige 
lichtbundel en 
maken een licht
verdeling moge
lijk die kleiner is 

dan 10°. Chip
onBoardLED‘s 
bieden daarente
gen de keus uit 
maximaal acht 
spectrums met 
een lichtverde
ling die kleiner  
is dan 20°.

neutraalwit, als
mede spectrums 
voor speciale 
artikelgroepen.

In vele licht-
kleuren 
beschikbaar
Licht moet perfect  
zijn afgestemd op 
het materiaal en 
de kleur alsmede  
op de oppervlak
ken in de ruimte.  
Daarvoor biedt 
ERCO vele fijn 
afgestemde licht
kleuren; van 
warmwit tot 

LEDmodule met 
collimator 
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s /
Chip-on-Board-LED

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Cut-off 30°/50°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot of

spot

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Chip-on-Board-LED: warmwit

(2700K of 3000K), neutraalwit
(3500K of 4000K) of fashion (3000K)

– Collimatoroptiek van optisch poly-
meer

3 Afdekking met
antiverblindingsconus

– Wit
– Lichtopening 72x35mm, binnen

zwart
– Cut-off 30°/50°
– Kunststof

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– Zwenkbaar van 0°-30°.
– Bevestigingsring: kunststof, zwart
– 360° draaibaar. Draaihoek kan vast-

gezet worden

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Afdekking en inbouwring:

10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen
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Veeleisend licht voor
hoge ruimten

Het lichtwerktuig voor zeer
goed afgeschermd licht uit het
plafond

Dankzij hun hoge lichtstromen
en speciale lichtverdelingen zijn
Atrium dubbelfocus-downlights
zeer geschikt voor het gebruik
in hoge ruimten. De lenzensyste-
men van collimator en Spherolit-
lens genereren smal stralende
downlight-verdelingen of zorgen
als wallwasher voor efficiënte,
nauwkeurige en zeer gelijkma-
tige verticale verlichting; zelfs bij
kleine wandafstanden. Bij alle
uitvoeringen zorgt de zwarte

antiverblindingsconus voor een
onopvallende gevoelsindruk en
minimaliseert de luminantie bij
het kijken in de armatuur voor een
groot visual comfort. Bij gebruik
in lage vertrekken ontstaat op
die manier een geconcentreerde
basisverlichting. Voor ruimten met
schuine plafonds is een inbouwvari-
ant beschikbaar. De hellingshoek
wordt max. 30° gecompenseerd. De
zelfontwikkelde bedrijfsapparatuur
biedt een uniform bedrijfsgedrag

van armatuurgroepen alsmede dim-
waarden tot 1% – een belangrijk
criterium voor het gebruik als zaal-
verlichting in bioscopen, theaters
en concertzalen.

Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.
Goed visual comfort voor hoge ruimten.

LED-module
6W - 38W
630lm - 4920lm
Lichtverdeling: Flood, Wide flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor zeer gelijkmatige verlichting van
hoge wanden.

LED-module
10W - 30W
930lm - 4125lm
Lichtverdeling: Wallwash

Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/atrium-df
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Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat Maat 3 Maat 5

Vermogens-
klasse LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Lenswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

Downlights Lenswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Betoninbouwhuis Afstandsplaat Compensatieset

Inbouwring Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring
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Maat 7

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Lenswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014930

Design en toepassing:
www.erco.com/atriumdf
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Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Betoninbouwhuis Cassette voor 
paneelplafonds

Inbouwring Compensatieset

Afstandsplaat Afdekring

Maat 2 Maat 4

Vermogens-
klasse LED 6W/825lm

10W/1230lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights

Flood

Wide flood

Downlights

Flood

Wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014930

Design en toepassing:
www.erco.com/atriumdf
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Dubbelfocus-downlights
Dubbelfocus-downlights zijn 
geschikt voor een  horizontale 
verlichting met maximale ver-
eisten aan het visual comfort. 
In  ruimten met hoge plafonds, 
 bijvoorbeeld theaters, atriums, 
lees- en collegezalen, bieden 
 dubbelfocus-downlights  dankzij 
hun goede antiverblinding een 
perfecte lichtoplossing. In lage 
ruimten, bijvoorbeeld in de retail 
of in bestuursgebouwen, ontstaat 
een geconcentreerde basisver-
lichting. Het via Spherolit-lenzen 
geprojecteerde licht wordt door 
een zwarte conus afgeschermd 
die de inkijk in de armatuur zeer 
beperkt. Zelfontwikkelde bedrijfs-
apparatuur maakt in de praktijk 
een overtuigende indruk met een 
geoptimaliseerd, uniform dimge-
drag. Ze zijn bovendien geschikt 
voor cameraopnames. In combina-
tie met een voor lang lichtstroom-
behoud geoptimaliseerd warmte-
management ontstaan op die 
wijze efficiënte, onderhoudsarme 
verlichtingsinstallaties.

Anti-verblindingsconus

Atrium Dubbelfocus-downlight-technologie

Ook geschikt 
voor schuine 
plafonds
Als variant met 
een zwenkhoek 
van max. 30° 
kunnen dubbel-
focus-downlights 
ook in schuine 
plafonds worden 
gemonteerd.

Grote lumen-
pakketten
De goede antiver-
blinding van het 
lenzensysteem  
maakt  grote 
lumen pakketten 
met een groot 
visual comfort 
mogelijk.

LED-module met 
collimator 

Spherolit-lens

drag van 1% - 
100%, bij DALI 
bedrijf zelfs 
tot 0,1%. ERCO 
bedrijfs apparaten 
voor plafondin-
bouwarmaturen 
werken met dim-
methode CCR, of 
een combinatie 
van CCR en PWM, 
en zijn daardoor 
geschikt voor 
cameraopnames 
onder LED-licht.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO kiest om 
kwaliteitsredenen 
in  meerdere mate 
voor zelfont-
wikkelde bedrijfs-
apparatuur voor 
DALI en fasen-
dimbare armatu-
ren. Alle arma-
turen met ERCO 
bedrijfsappara-
tuur hebben een 
uniform dimge-
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Dubbelfocus-wallwasher
Gelijkmatig verlichte wanden  
verhogen de indruk van de helder- 
heid en verlenen hoge ruimten 
een representatief karakter, zoals 
foyers of zalen voor plenaire  
vergaderingen. Met Atrium  
dubbelfocus-wallwashers komen 
ontwerpers nu niet meer voor de 
uitdaging te staan om voor een 
goede, verticale gelijkmatigheid 
armaturen verschillende meters 
van de wand verwijderd te moeten  
plaatsen. De speciale Spherolit-
lens van het optisch systeem  
creëert al bij een geringe wand-
afstand licht wat hoog op de 
wand begint en een gelijkmatige  
verticale vlakverlichting. Daar-
door is een verhouding van de 
wandafstand ten opzichte van  
de hoogte van het vertrek van 1:5 
mogelijk.

Anti-verblindingsconus

Atrium Dubbelfocus-wallwasher-technologie

LED-module met 
collimator 

Spherolit-lens

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Armaturen van 
ERCO  genereren 
een buitengewoon 
gelijkmatige ver-
ticale verlichting 
en daardoor uit-
gebalanceerde 
contrastverhou-
dingen.

Verticale ver-
lichting
Door  wallwashing 
lijkt de  ruimte 
groter en is de 
indruk van de 
 lichtsterkte hoger. 
 Verticale vlakken 
domineren boven-
dien onze waar-
neming en helpen 
ons om te oriën-
teren. Een gedif-
ferentieerd licht-
concept met 

verticale ver-
lichting biedt zo 
meer efficiency en 
lichtkwaliteit.

Armaturenindeling
Om in omgevingen met meerdere 
verdiepingen wallwashers niet op 
verschillende meters wandafstand 
te moeten monteren, heeft ERCO 
speciale dubbelfocus-wallwashers 
ontwikkeld. De ideale wandaf-
stand (a) ligt hier slechts nog bij 
een vijfde van de hoogte van de 
ruimte (h)

Vuistregel: a = 1/5 x h

Armatuurafstand 
bij hoge wanden
Voor een hoge, 
horizontale gelijk-
matigheid  voldoet 
de ideale arma-
tuurafstand van 
dubbelfocus-
wallwashers aan 
de 1,3-voudige 
wandafstand.

d = 1,3 x a
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Uitstekende gelijkmatigheid

Wallwashing voor hoge
ruimten

Voor schuine plafonds

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Optische cut-off 40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: flood, wide flood of

wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 40°
– Kunststof, zwart gelakt

of

Anti-verblindingsring (dubbelfo-
cus voor schuine plafonds)

– Aluminiumgietwerk of kunststof,
buiten wit, binnen zwart

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm (maat 3-4) of 1-30mm
(maat 5-7)

– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– 360° draaibaar
– Bevestigingsring: kunststof, zwart
– Voor schuine plafonds: 0°-30°

zwenkbaar. Draai- en zwenkhoek
kunnen worden vastgezet

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsconus: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Inbouwring: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen
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Filigraan en efficiënt

Plafondinbouwarmaturen voor
showrooms, hotels, restaurants
en woningen

Als filigrane lichtbron die een
bescheiden indruk maakt in het
plafond, schept de downlight van
de Starpoint familie een efficiënte
basisverlichting. Daarvoor zorgt
ofwel een brede lichtverdeling
voor algemene verlichting ofwel
een ovale variant voor verlichting
van verkeersgebieden. De kleine
inbouwmaat van de armatuur
zorgt voor een zeer bescheiden
verschijning die zich optimaal
naar woonruimten voegt. Met hun

beschikbare vermogens zijn de
Starpoint downlights zeer geschikt
voor showrooms, hotelkamers of
woningen. Om te kunnen voldoen
aan verschillende designoplossin-
gen zijn naar keuze een afdekkend
en een met het plafond afsluitend
inbouwdetail verkrijgbaar.

Starpoint Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W
600lm - 830lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W
600lm - 830lm
Lichtverdeling: Oval flood

Starpoint Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/starpoint
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Toebehoren

Maat

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

Starpoint Plafondinbouwarmaturen

Maat 2

Vermogens- 
klasse LED

Downlights Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Betoninbouwhuis Compensatieset

Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/015214

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 8.4

h

Kleine armaturenafmeting

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, zwart

4 Huis
– Aluminiumgietwerk, geëpoxeerd, als

koelelement uitgevoerd
– Afdekkend inbouwdetail: klapveer-

bevestiging voor plafonddiktes van
1-25mm. Inbouwring aluminiumgiet-
werk, wit

– Met het plafond afsluitend
inbouwdetail: bevestiging voor
plafonddiktes van 12,5-25mm.
Inbouwring: kunststof, wit

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Lichtkleuren: 2700K of 4000K met

CRI 90
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Starpoint Plafondinbouwarmaturen
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Lichttechnisch design
voor iedere
architectuur

De kostenvriendelijke pla-
fondinbouwarmatuur voor
kantoor- en algemene verlich-
ting

Helder, eenvoudig en compact:
Skim plafondinbouwarmaturen
combineren een aantrekkelijke
uitstraling met de hoge lichtkwa-
liteit en een voortreffelijke prijs-
prestatieverhouding. Het toepas-
singszwaartepunt van Skim ligt in
de verlichting van kantoren, gan-
gen, foyers en verkeerszones van
bestuursgebouwen. Het veelzijdige
programma wordt echter ook suc-
cesvol ingezet in winkelobjecten of
in de hotellerie. Met verschillende,

praktijkgerichte maten, vermo-
genstrappen en lichtverdelingen
vormt Skim als compact puntlicht
een esthetisch alternatief voor con-
ventionele, langwerpige armaturen.
Het speciaal ontwikkelde lenzensys-
teem van optisch polymeer maakt
niet alleen indruk door zijn magi-
sche uitstraling, maar ook door de
hoge efficiency, gelijkmatigheid en
het goede visual comfort. Afhan-
kelijk van de lichtverdeling biedt
Skim een comfortabele en zeer

energiezuinige basisverlichting met
grote armatuurafstanden of ergo-
nomische antiverblinding volgens
de standaarden voor werkplekken
op kantoor. Skim armaturen zijn
verkrijgbaar in zwart of wit; de
geïntegreerde inbouwring zorgt
voor een snelle, betaalbare mon-
tage.

Skim Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W - 28W
840lm - 3690lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W - 28W
840lm - 3690lm
Lichtverdeling: Oval flood

Skim Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/skim
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Skim Plafondinbouwarmaturen

Toebehoren

Lichtkleur

Regeling

Lichtverdeling

Kleur  
(antiverblin-
dingsconus)

Maat

Wit

Zwart

Wit

Zwart

Maat 3 Maat 5

Vermogens- 
klasse LED 8W/1100lm

13W/1640lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Betoninbouwhuis Afdekring

Compensatieset

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/014686

Design en toepassing:
www.erco.com/skim
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 14.3

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsconus
– Wit (RAL9016) of zwart
– Optische cut-off 30°
– Kunststof
– Met afdekkend inbouwdetail

4 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– Klapveerbevestiging tot max. 25mm

(maat 3) of 40mm (maat 5) plafond-
dikte

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Skim Plafondinbouwarmaturen
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Efficiënt en
energiezuinig

De combinatie tussen visual
comfort en inbouwdiepte
is uniek. Compact slaat een
nieuwe weg in de verlichting
in - Compact, uniek

Wanneer mensen nieuwe wegen
inslaan, ontstaan nieuwe mogelijk-
heden. Compact is een tot dusver
niet-bestaande combinatie van
goed visual comfort en een zeer
geringe inbouwdiepte. De verschil-
lende lichtverdelingen extra wide
flood en oval flood maken enerzijds
vele toepassingen op kantoor en
in bestuursgebouwen mogelijk,
maar zijn daarnaast ook in winkels
inzetbaar.

De unieke oval flood-lichtverdeling
is uiterst geschikt voor de verlich-
ting van tafels en verkeersgebieden.
Zelfs de royale en gelijkmatige
verlichting van verticale oppervlak-
ken is door wallwashers mogelijk.
Daarmee beschikt de creatieve
ontwerper ook op het terrein van
compacte downlights over gedif-
ferentieerde lichtwerktuigen voor
efficient visual comfort.

Compact Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W - 40W
840lm - 5500lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W - 40W
840lm - 5500lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 40W
840lm - 5500lm
Lichtverdeling: Wallwash

Dubbele wallwasher
Tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
het verlichten van parallelle wanden
voor gangen en vestibules.

LED-module
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Lichtverdeling: Dubbele wallwasher

Compact Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/compact
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Compact Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Vermogens- 
klasse LED

Maat 3 Maat 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbele wallwashers

Oval flood Double Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Betoninbouwhuis Afstandsplaat Compensatieset

Inbouwring Cassette voor 
paneelplafonds Afdekring
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Maat 5 Maat 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lmw 32W/4400lm

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbele wallwashers

Oval flood Double Wallwash

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013681

Design en toepassing:
www.erco.com/compact
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Compact Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat

Schakelbaar

DALI

Maat 8

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

40W/5500lm

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Vermogens- 
klasse LED

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013681

Design en toepassing:
www.erco.com/compact

Toebehoren
Betoninbouwhuis Cassette voor 

paneelplafonds

Inbouwring Compensatieset

Afstandsplaat Afdekring
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 12.1

Dubbele wallwasher

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood,

oval flood, wallwash of double
wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsring met
kruisraster

– Optische cut-off 30°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd

of

Wallwasher-reflector
– Optische cut-off 30° of 40°
– Kunststof of metaal, aluminium-

coating, zilver, gestructureerd, met
diffusor aan de onderzijde

4 Inbouwring
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-25mm (maat 3-4) of 1-30mm
(maat 5-8)

– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwring apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd
– 360° draaibaar

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsring met kruisras-

ter: mat goud, mat zilver of mat
champagne gelakt

– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker
met aansluitkabel (Wago of Wieland)

– Inbouwring: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compact Plafondinbouwarmaturen
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Efficiënt en
architectonisch

Het werktuig voor bijzondere
verlichting. Quadra ondersteunt
de architectuur

Architectuur moet in beweging
zijn - Quadra is het werktuig. Deze
downlight vormt het perfecte werk-
tuig voor de ontwerper door de
sobere elegantie en unieke, uiterst
efficiënte lichttechniek. Door de
zeer geringe inbouwdiepte en het
goede visual comfort is Quadra
de armatuur voor bestuursgebou-
wen en kantoren, maar ook voor
showrooms én voor woningen.
De lichtverdelingen extra wide
flood en oval flood zorgen er

daarbij voor dat deze talloze
gebruiksmogelijkheden heeft in
de efficiënte, algemene verlichting
- ook renovatie van een bestaande
toestand. Bovendien maakt Quadra
wallwashing met grotere onder-
linge afstanden en zonder storend
licht de ruimte in mogelijk door zijn
geometrische vorm – en dat tegelij-
kertijd met een hoge efficiency van
de armaturen.

Quadra Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Dubbele wallwasher
Tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
het verlichten van parallelle wanden
voor gangen en vestibules.

LED-module
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Lichtverdeling: Dubbele wallwasher

Quadra Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quadra
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Quadra Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat Maat 3 Maat 4

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbele wallwashers

Oval flood Double Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Betoninbouwhuis Inbouwframe 
2voudig

Cassette voor 
paneelplafonds

Inbouwframe Afstandsplaat Afdekframe

280 ERCO Catalogus 2019

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



11
5

Q168

Q177

Maat 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Downlights Lenswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbele wallwashers

Oval flood Double Wallwash

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013749

Design en toepassing:
www.erco.com/quadra
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 11.1

Dubbele wallwasher

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood,

oval flood, wallwash of double
wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsframe met
kruisraster

– Optische cut-off 30°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd

of

Wallwasher-reflector
– Optische cut-off 40°
– Metaal, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd, met diffusor aan de
onderzijde

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, als koelelement

uitgevoerd

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsframe met kruis-

raster: mat goud, mat zilver of mat
champagne gelakt

– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker
met aansluitkabel (Wago of Wieland)

– Inbouwframe: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quadra Plafondinbouwarmaturen
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Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Autonoom design voor effici-
ënt en ergonomisch licht op
kantoor

Met Jilly plafondinbouwarmatu-
ren biedt de Jilly familie een zeer
efficiënte oplossing voor werk-
plekverlichting op kantoor die
voldoet aan de norm. Met de hel-
dere verschijning met het markante
antiverblindingsraster is Jilly daar-
bij een vormgevings-statement
dat zich onderscheidt van con-
ventionele kantoorarmaturen. De
lichttechniek van Jilly combineert
een zeer efficiënt lenzensysteem
met een antiverblindingsraster

voor visual comfort en rendement
op hetzelfde hoge niveau. Ver-
mogen en lichtverdeling staan
grote armatuurafstanden toe voor
energiezuinige verlichtingscon-
cepten die voldoen aan de norm.
Ontwerpers hebben bij Jilly pla-
fondinbouwarmaturen de keuze
tussen twee vierkante maten en
een lineaire armatuur. Zo kunnen
het formaat en de lichtstroom
op de ruimtelijke situatie worden
afgestemd. Vele doordachte details

vergemakkelijken de inbouw en
zorgen ervoor dat installatie een-
voudig, rationeel en veilig is.

Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
10W
1500lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen
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Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen

Toebehoren

Kleur  
(antiverblin-
dingsraster)

Maat 5 Maat 14

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

Maat

10W/1500lm 36W/5760lm

Lichtverdeling
Downlights Downlights  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights

Extra wide flood

Regeling
Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Zilver

Zwart

Zilver

Zwart

Versterkingsprofiel Inbouwframe

Betoninbouwhuis Cassette voor 
paneelplafonds

Afstandsplaat Afdekframe

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017875

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-square

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen

Extra wide flood
De rotatiesymme
trische lichtsterk
teverdeling met 
een stralingshoek 
van 85° maakt 
armatuurafstan
den mogelijk tot 
het 1,5 voudige 
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 
verlichtingssterk
tes zorgen daar

bij voor een goe
de herkenning 
van gezichten. 
Daardoor is Jilly 
vierkant geschikt 
voor een hoog
waardige basis
verlichting in de 
meest uiteenlo
pende gebouwen.

Jilly lichtverdelingen: perfecte 
verlichting voor hoogwaardige 
kantoor- en bestuursgebouwen
ERCO kiest bij Jilly voor lichtpro
jectie met de precisie en  efficiency 
van lenzen. Het designprincipe 
van Jilly lineair valt op door het 
grote lichtuittredingsvlak aan het 
plafond. Voor een prettig visual 
comfort gebruikt ERCO hier Mid
powerLED’s met een antiverblin
dingsraster in zwart of zilver. De 
brede lichtverdelingen maken gro
te armatuurafstanden mogelijk 
om het aantal armaturen te opti
maliseren ten behoeve van gerin
ge investeringskosten. Plafond
opbouwarmaturen zijn met name 
bij nieuwbouw met massieve, 
thermisch geactiveerde, betonnen 
plafonds met een gering stroom
verbruik de optimale verlichtings
oplossing.

Antiverblin-
dingsraster voor 
optimaal visual 
comfort 
Een antiver
blindingsraster 
beperkt de inkijk 
in de armatuur 
en realiseert zo 
een groot  visual 
comfort; ook bij 
een  stralingshoek 
van 90°. Een 
antiverblindings
raster, naar keuze 

in zwart of zilver, 
maakt het moge
lijk om Jilly vier
kant op het mate
riaal en de kleur 
van het plafond 
af te stemmen.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
armatuur uit
gelijnd. Lineair 
model

Twee maten
Jilly vierkant 
is verkrijgbaar 
in twee maten 
met 152mm of 
375mm. In zones 
met werkplekken 
op kantoor biedt 
de grotere arma
tuur een verlich
ting volgens de 
norm. Aangevuld 
met de kleinere 
maat in verkeers
zones en neven

zones ontstaat 
zo een  efficiënte, 
in zones verdeel
de lichtplanning.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Oval wide flood:  
verlichting voor verkeerszones 
en gangen
Door de juiste onderlinge afstand 
van de oval wide floodlichtsterk
teverdeling ontstaat een lineaire 
verlichting met armatuurafstan
den van tot en met het 1–5vou
dige van de hoogte van de arma
tuur boven het te verlichten vlak. 

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen

Twee lichtverdelingen voor de 
verlichting van werkplekken op  
kantoor en in bestuursgebouwen
Jilly vierkant biedt ontwerpers 
twee lichtsterkteverdelingen 
voor de in zones verdeelde, op de 
waarneming gerichte verlichting 
van kantoor en bestuursgebou
wen. De lichtverdeling extra wide 
flood is bestemd voor de basis
verlichting. Met oval wide flood 
kunnen werkplekken op kantoor 

efficiënt worden verlicht. De bre
de lichtverdelingen maken grote 
armatuurafstanden mogelijk en 
zorgen daardoor voor economi
sche oplossingen.
Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Extra wide flood:  
algemene verlichting voor  
kantoor en bestuursgebouwen
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 14.8

Verhoogd visual comfort

Geringe inbouwdiepte

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend

4 Huis
– Kunststof, wit
– Maat 14: bevestiging voor plafond-

diktes van 1-45mm. Afdekkend
inbouwdetail

5 Inbouwframe (maat 5)
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Variants on request
– Mid-power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K or 4000K with CRI 92
– Anti-glare louvre: gold matt, silver

matt, champagne matt or copper
matt-coated and other colors

– Housing: 10,000 further colors
– Cassette voor systeemplafonds bijv.

600x600
Please contact your ERCO consultant.

Jilly vierkant Plafondinbouwarmaturen
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Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Autonoom design voor effici-
ënt en ergonomisch licht op
kantoor

Met Jilly plafondinbouwarmatu-
ren biedt de Jilly familie een zeer
efficiënte oplossing voor werk-
plekverlichting op kantoor die
voldoet aan de norm. Met de hel-
dere verschijning met het markante
antiverblindingsraster is Jilly daar-
bij een vormgevings-statement
dat zich onderscheidt van con-
ventionele kantoorarmaturen. De
lichttechniek van Jilly combineert
een zeer efficiënt lenzensysteem
met een antiverblindingsraster

voor visual comfort en rendement
op hetzelfde hoge niveau. Ver-
mogen en lichtverdeling staan
grote armatuurafstanden toe voor
energiezuinige verlichtingscon-
cepten die voldoen aan de norm.
Ontwerpers hebben bij Jilly pla-
fondinbouwarmaturen de keuze
tussen twee vierkante maten en
een lineaire armatuur. Zo kunnen
het formaat en de lichtstroom
op de ruimtelijke situatie worden
afgestemd. Vele doordachte details

vergemakkelijken de inbouw en
zorgen ervoor dat installatie een-
voudig, rationeel en veilig is.

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
36W
5760lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
36W
5760lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen
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141

122

97

1125

1111

Maat

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

1125mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Lichtverdeling

Regeling

Downlights Downlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Schakelbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017876

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-linear

Kleur  
(antiverblin-
dingsraster)

Zilver

Zwart
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Extra wide flood
De rotatiesymme
trische lichtsterk
teverdeling met 
een stralingshoek 
van 85° maakt 
armatuurafstan
den mogelijk tot 
het 1,5 voudige 
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 
verlichtingssterk
tes zorgen daarbij 

voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door is Jilly line
air geschikt voor 
een hoogwaardi
ge basisverlich
ting in de meest 
uiteenlopende 
gebouwen.

Jilly lichtverdelingen: perfecte 
verlichting voor hoogwaardige 
kantoor- en bestuursgebouwen
ERCO kiest bij Jilly voor lichtpro
jectie met de precisie en  efficiency 
van lenzen. Het designprincipe 
van Jilly lineair valt op door het 
grote lichtuittredingsvlak aan het 
plafond. Voor een prettig visual 
comfort gebruikt ERCO hier Mid
powerLED’s met een antiverblin
dingsraster in zwart of zilver. De 
brede lichtverdelingen maken gro
te armatuurafstanden mogelijk 
om het aantal armaturen te opti
maliseren ten behoeve van gerin
ge investeringskosten. 

Lineair model
Jilly lineair is 
verkrijgbaar met 
1111 x 122mm. 
Dankzij de line
aire geometrie 
kan aan het pla
fondaanzicht één 
richting voor de 
ruimte worden 
gedefinieerd.

Antiverblin-
dingsraster voor 
optimaal visual 
comfort 
Een antiver
blindingsraster 
beperkt de inkijk 
in de armatuur 
en realiseert zo 
een groot  visual 
comfort; ook bij 
een  stralingshoek 
van 90°. Een 
antiverblindings
raster, naar keuze 

in zwart of zilver, 
maakt het moge
lijk om Jilly lineair 
op het materiaal 
en de kleur van 
het plafond af te 
stemmen.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
armatuur uit
gelijnd. Lineair 
model

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Twee lichtverdelingen voor de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor en voor  
bestuursgebouwen
Jilly lineair biedt ontwerpers twee 
lichtsterkteverdelingen voor de 
in zones verdeelde, op de waar
neming gerichte verlichting van 
kantoor en bestuursgebouwen. 
De lichtverdeling extra wide flood 
is bestemd voor de basisverlich
ting. Met oval wide flood kunnen 
werkplekken op kantoor efficiënt 

worden verlicht. De brede licht
verdelingen maken grote arma
tuurafstanden mogelijk en zorgen 
daardoor voor economische op
lossingen.
Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Oval wide flood:  
verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor 
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen

Extra wide flood:  
algemene verlichting voor  
kantoor en bestuursgebouwen
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.7

Verhoogd visual comfort

Geringe inbouwdiepte

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend

4 Huis
– Aluminiumprofiel, wit geëpoxeerd
– Bevestiging voor plafonddiktes van

1-30mm
– Afdekkend inbouwdetail

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Varianten op aanvraag
– Mid-power-LED’s: 2700K, 3000K,

3500K of 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver, mat champagne of mat
koper gelakt en andere kleuren

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Jilly lineair Plafondinbouwarmaturen
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Paradepaardje voor
lineaire esthetiek

Gedifferentieerd licht uit het
plafond met innovatieve uitstra-
ling

Compar schept creatieve speel-
ruimte voor architecten, licht-
en elektroplanners: met het
innovatieve programma van pla-
fondinbouwarmaturen breidt ERCO
het spectrum van ronde en vier-
kante plafondinbouwarmaturen
uit met een strakke, krachtige en
lineaire vorm. De smalle arma-
turen – verkrijgbaar vanaf een
breedte van 52mm – accentue-
ren de indruk van het plafond en
fungeren tegelijkertijd als uiterst

efficiënte lichtwerktuigen met
veel visual comfort. De variatie
in de lichtverdelingen voor een
gedifferentieerde, algemene en
kantoorverlichting maakt in iedere
hoogwaardige architectuurom-
geving een overtuigende indruk.
Compar biedt een aantrekkelijk
alternatief voor de verlichting met
conventionele, langwerpige arma-
turen. Op die wijze kunnen met
Compar individuele, in het plafond
geïntegreerde lichtconcepten in

bestuursgebouwen, restaurants,
culturele en kantoorgebouwen
worden gerealiseerd.

Compar lineair Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
6W - 76W
630lm - 9840lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Downlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
6W - 76W
630lm - 9840lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
6W - 76W
630lm - 9840lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 24W
630lm - 3300lm

Compar lineair Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/compar-linear
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120

108

210

198

10
0

62

50

Compar linear Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Kleur (antiver-
blindingsraster)

120mm 210mm

Vermogens- 
klasse LED

Maat

6W/825lm

10W/1230lm

12W/1650lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lens-wallwashers

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lens-wallwashers

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Zilver

Zwart

Zilver

Zwart

Inbouwframe
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752

740

390

378

390mm 752mm

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lens-wallwashers

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Downlights  
oval wide flood

Oval wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Zilver

Zwart

Zilver

Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016057

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-linear
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Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
armatuur uitge
lijnd. Dankzij UGR 
<19 in de 55°as 
is deze uitermate 
geschikt voor de 
verlichting van 
werkplekken op 

Oval flood
De tweezijdige 
oval floodlicht
verdeling pro
jecteert, in lijn 
met de armatuur, 
een  lichtbundel 
van 35°x90°. 
Dat maakt het 
met name bij de 
 lineaire inde
ling  mogelijk om 
grote armatuur
afstanden te 
overbruggen die 

een energiezui
nige verlichting 
van verkeers
zones, maar ook 
van  langwerpige 
objecten, zoals 
 tafels, mogelijk 
maken.

Extra wide flood
De rotatiesymme
trische lichtsterk
teverdeling met 
een stralingshoek 
van 85° maakt 
armatuurafstan
den mogelijk tot 
het 1,5 voudige 
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 
verlichtingssterk
tes zorgen daarbij 

Wide flood
De 60° wide 
floodverdeling 
van Compar  
lineair voldoet 
met UGR < 19 
aan de genor
meerde vereisten 
voor werkplek
ken op kantoor. 
Dankzij de rota
tiesymmetrische 
lichtsterkteverde
ling kan de ont
werper de uit

lijning van de 
armatuur met de 
plaatsing in het 
plafond coör
dineren zonder 
daarbij het licht
effect te beïn
vloeden.

voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door is  Compar 
lineair geschikt 
voor een hoog
waardige basis
verlichting in de 
meest uiteenlo
pende gebouwen.

kantoor en van 
grote vergader
tafels.

Wallwash
Wallwashing 
bepaalt hoe hel
der de ruimte 
wordt ervaren. De 
lineariteit van de 
lenswallwashers 
genereert zelfs 
bij een verhou
ding van wand
afstand tot arma
tuurafstand van 
1:1,3 gelijkmatig 
verlichte verticale 
vlakken.

Perfecte lichtverdelingen voor 
hoogwaardige architectuur-  
en kantoorverlichting 
ERCO kiest bij Compar voor de 
precisie en efficiency van lenzen 
om het licht ergens heen te leiden. 
Daardoor zijn kleine armatuur
modellen mogelijk met een hoge 
lichtstroom. Het deel van de arma
tuur dat in de ruimte zichtbaar is, 
is 20% kleiner dan een  vierkante 
downlight met dezelfde licht
stroom. Voor wat betreft de licht
techniek maken lenzen bovendien 
gedifferentieerde lichtverdelin
gen mogelijk. De vorm van de 
armatuur bepaalt dan niet meer 
hun gedaante. Met  Compar heeft 
ERCO dit design motto geperfec
tioneerd. De lineaire esthetiek 
van de  armatuur onderstreept de 
vormentaal van de architectuur: 
de  storende dominantie van de 
armatuur in het plafond, die bij 
vele downlights en vlakke arma
turen gangbaar is, verdwijnt. Met 
name de vijf licht verdelingen van  
de familie bieden ontwerpers een 
 grote mate van vrijheid bij de 
vormgeving van een lichtplanning 
die is verdeeld in zones. Het resul
taat zijn gebruiksgerichte lichtop
lossingen die dankzij de  efficiënte 
verlichting en grote armatuur
afstanden de totale kosten van de 
verlichtingsinstallatie optimali
seren.

Compar lineair Plafondinbouwarmaturen
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Kleine plafond-
opening
Compar is ver
krijgbaar in vier  
maten met een  
lengte van 
120mm, 210mm, 
390mm en 
752mm en een 
breedte vanaf 
52mm. In serie 
ingedeelde colli
matoren mini
maliseren het 
in het plafond 

zichtbare deel 
van de armatuur. 
In vergelijking 
met downlights 
met een vier
kante plafond
opening wordt 
hier bij dezelfde 
lichtstroom het 
zichtbare vlak 
gedeeltelijk met 
20% kleiner.

Antiverblin-
dingsraster  
voor optimaal 
visual comfort
Een antiverblin
dingsraster be  
perkt de inkijk 
in de armatuur 
en maakt zo, ook 
bij een stralings
hoek van 90°, een 
groot visual com
fort mogelijk. Een 
antiverblindings
raster, naar keuze 

in zwart of zilver, 
maakt het moge
lijk om Compar 
op het uiterlijk 
en de kleur van 
het  plafond af te 
stemmen.

oval wide flood
lichtsterkteverde
ling genereert  
daarbij meer 
gelijkmatigheid  
op tafels. De 
vormgeving 
dwars ten opzich
te van de arma
tuur is gericht 
op de beproef
de uitlijning van 
arma turen van de 
lineaire verlich
ting op kantoor. 

Oval flood- 
varianten in de 
praktijk
Met 35°x90°   
en 90°x55° zijn 
de beide ovale  
lichtsterktever
delingen van 
 Compar lineair  
gedimensioneerd 
voor een efficiënte  
gang respectie
velijk werkplek
verlichting op 
kantoor. De brede  

De smallere, oval 
floodlichtver
deling is daaren
tegen geschikt 
voor de  lineaire 
verlichting van 
gangen met 
 grote armatuur
afstanden.

Efficiënte arma-
turenindelingen
Compar lineair  
plafond inbouw
armaturen bieden  
de ontwerper vijf 
lichtverdelingen  
voor een op de 
waarneming 
 gerichte licht
planning. In com
binatie met grote 
armatuurafstan
den  ontstaat zo 
een lichtoplossing  

met een gering 
stroomverbruik, 
waarbij de arma
turenindeling 
optimaal op het 
gebruik van de 
ruimte is afge
stemd.

Compar lineair Plafondinbouwarmaturen
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

h

Vijf lichtverdelingen voor alle 
toepassingen
Compar biedt ontwerpers gedif
ferentieerde lichtsterkteverde
lingen voor de op de waarneming 
gerichte verlichting, verdeeld in 
zones, op kantoor en in bestuurs
gebouwen, maar ook voor cultu
rele en horecaprojecten. Door de 
keuze van de passende verdeling, 
bijvoorbeeld oval wide flood voor 
werkplekken op kantoor, oval 
flood voor gangen of wallwash 

voor verticale vlakken, zijn  grote 
armatuurafstanden en daardoor 
rendabele lichtoplossingen mo
gelijk. 
Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Oval flood: 
Verlichting voor verkeerszones 
en gangen
Door de juiste onderlinge afstand 
van de oval floodlichtsterkte
verdelingen ontstaat een lineaire 
verlichting met armatuurafstan
den van tot en met het 1,5voudi
ge van de hoogte van de armatuur 
boven het te verlichten vlak.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Wallwash:
Wallwashing
Voor een gelijkmatige, verticale  
verlichting dient de wandafstand  
(a) van Compar lineair ongeveer 
een derde van de hoogte van het 
vertrek (h) te bedragen. In de 
wallwasher tabellen in de ERCO 
catalogus en de productgege
vensbladen staan de optimale 
wand en armatuur afstanden voor 
de betreffende verlichtingssterkte.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Compar lineair Armaturenindeling

Wide flood en oval wide flood: 
Verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.4

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Geringe inbouwdiepte

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Cut-off 30°/70°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Montage zonder gereed-
schap

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood of oval
flood

of

Reflector (Lens-wallwasher)
– Kunststof, zilvercoating, hoogglan-

zend
– Softec lens

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend
– Downlight: cut-off 30°
– Wallwasher: cut-off 70°

4 Inbouwframe
– Afdekkend inbouwdetail
– Bevestiging voor plafonddiktes tot

max. 40mm
– Kunststof, wit
– Voor plafondafsluitende inbouw:

inbouwframe apart bestellen, bevesti-
ging voor plafonddiktes 12,5–25mm

5 Huis
– Aluminiumprofiel, als koelelement

uitgevoerd

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
– Inbouwframe: 10.000 andere kleuren
– Plafondkoofsysteem
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compar lineair Plafondinbouwarmaturen
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Wandstructuren
plastisch ensceneren

Strijklichtwallwashers voor het
benadrukken van texturen van
wanden

Lightgap accentueert de haptische
indruk van architectuurmaterialen:
doordat de strijklichtwallwasher
zelfs de meest verfijnde structuren
van hout of beton en ruwe opper-
vlakken, zoals natuursteen, duidelijk
zichtbaar maakt, biedt de armatuur
de mogelijkheid voor een effect-
volle benadrukking van historische
elementen of regionale materia-
len. In vergelijking met gangbare
wallwashers die wanden een zacht
karakter geven, genereert Lightgap

contrastrijke, haptisch aandoende
licht- en schaduweffecten. Door
zijn asymmetrische lichtverdeling
genereert de strijklichtwallwas-
her ook bij een positionering van
max. 10cm voor de wand een
extreem gelijkmatige lichtbun-
del. Het licht kan tot een richthoek
van 10 graden comfortabel in beide
richtingen worden gezwenkt. Op
deze wijze biedt deze speciale vorm
van verticale verlichting, naast
markante textuureffecten voor een

sfeervolle lichtenscenering, ook
een efficiënte verlichting van de
ruimte, bijvoorbeeld in restaurants
en hotels.

Lightgap Plafondinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Strijklicht-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor de accentuerende wandverlichting.

LED-module
6W - 36W
630lm - 4950lm

Lightgap Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/lightgap
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Lightgap Plafondinbouwarmaturen

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Lichtkleur

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

311mm 912mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 18W/2475lm

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

306 ERCO Catalogus 2019

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



1813

Schakelbaar

DALI

Wit

10.000 kleuren *

1813mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

36W/4950lm

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015203

Design en toepassing:
www.erco.com/lightgap
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Strijklichtwallwashers voor het 
benadrukken van texturen van 
wanden 
Lightgap accentueert de hapti-
sche indruk van architectuurma-
terialen: doordat de strijklicht-
wallwasher zelf de meest verfijnde 
structuren van hout of beton en 
ruwe oppervlakken, zoals natuur-
steen, duidelijk zichtbaar maakt, 
biedt de armatuur de mogelijk-
heid voor een effectvolle accen-
tuering van historische elementen 
of regionale materialen. In verge-
lijking met gangbare wallwashers 
die wanden een zacht  karakter 
geven, genereert Lightgap con-
trastrijke, haptisch aandoende 
licht- en schaduweffecten. Door 
zijn  asymmetrische lichtverde - 
ling genereert de strijklichtwall-
washer, zelfs bij een  compacte 
 positionering van max. 10cm voor 
de wand, een extreem gelijkma-
tige lichtbundel. Het licht kan 
tot een richthoek van 10 graden 
 comfortabel in beide richtingen 
worden gezwenkt. Op deze wijze 
biedt deze speciale vorm van ver-
ticale verlichting naast markan-
te textuureffecten voor een sfeer-
volle lichtenscenering ook een 
efficiënte verlichting van de ruim-
te, bijvoorbeeld in restaurants en 
hotels.

Lightgap Montageaanwijzingen

Strijklicht-
wallwashers
De zeer smalle 
lichtverdeling van 
de strijklichtwall-
washers op een 
geringe afstand 
ten opzichte van 
de wand ensce-
neert op hoog-
waardige en 
gelijkmatige wij-
ze reliëfachtige 
oppervlakken.

 Geschakelde 
 opstelling  
mogelijk
De Lightgap ar-
maturen kunnen 
direct aan elkaar 
worden gemon-
teerd om een  
zeer gelijkmatige  
lichtsterkteverde-
ling op de wand 
te genereren.

Systeemdesign
Voor verschillen-
de ruimtesituaties 
is het  Lightgap 
programma ver-
krijgbaar in drie 
lengtes. Aaneen-
gesloten gemon-
teerd genere-
ren de  individuele 
 armaturen een 
gelijkmatige licht-
verdeling over de 
hele wand.

Zeer hoog visual 
comfort
Door de geringe 
montagematen 
van de Lightgap 
strijklichtwall-
washer blijft de 
armatuur verbor-
gen en onder-
steunt op die wij-
ze het zeer hoge 
visual comfort. 

De cut-off (α) 
hangt af van de 
positie van het 
verlaagde pla-
fond respectieve-
lijk het formaat 
van de lichtkoof.

Met 10° zwenk-
baar
In het montage-
profiel kan 
 Lightgap achter-
af met +/- 10° 
 worden gezwenkt 
om de  ideale 
lichtverdeling 
langs de wand  
te verkrijgen.

Droogbouw 
 definieert licht-
effecten
Met het droog-
bouwdetail van 
het verlaagde 
plafond kan bij 
strijklicht-wall-
washers de stra-
lingshoek worden 
beïnvloed. 

Een smalle ope-
ning tussen wand 
en het verlaagd 
plafond reduceert 
de lichtbundel op 
de vloer.
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Strijklichtwallwasher

Geschakelde opstelling
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Zwenkbaar ±10°

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 217

1 ERCO Spherolit-lens

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis
– Aluminiumprofiel
– Geschakelde opstelling mogelijk
– Bevestigingsklem: metaal, zwarte

coating

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Aansluiting: 3- of 5-polige stekker

met aansluitkabel (Wago of Wieland)
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightgap Plafondinbouwarmaturen
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Plafondopbouwarmaturen LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze 
zijn geselecteerd volgens de 
hoogste eisen met betrekking tot 
lichtstroom, rendement, kleur-
weergave, lichtkleur, alsmede 
consequente elektrische eigen-
schappen voor  serieproductie. 
Voor maximale efficiency, indruk-
wekkende lichtkwaliteit en een 
groot visual comfort ontwikkelt 
en produceert ERCO zelf de LED-
module voor plafondopbouwar-
maturen. Om lenzen  nauwkeurig 
passend te kunnen opnemen, 
geschiedt de opstelling van LED’s 
op de printplaat overeenkomstig 
het beoogde lichteffect. Om len-
zen nauwkeurig passend te kun-
nen opnemen geschiedt de opstel-
ling van de LED’s op de printplaat 
overeenkomstig het beoogde 
 lichteffect. ERCO  lichtwerktuigen 
maken daardoor een  efficiënte 
verlichting mogelijk met een 
langdurig hoog behoud van de 
lichtstroom. De doorlopende 
kwaliteitscontrole van de door 
ons zelf ingerichte LED-modules 
garandeert een hoge beveiliging 
tegen uitval. Het passieve warm-
temanagement is gedimensio-
neerd voor een lange levensduur 
van de LED en maakt daardoor een 
onderhoudsarm bedrijf van de 
 armaturen mogelijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Mid-power-
LED‘s 
Mid-power-LED‘s 
onderscheiden 
zich door een 
geringe luminan-
tie en hoge effi-
ciency en zijn 
daardoor geschikt 
voor vlakke  
gelijkmatige 
werkplekverlich-
ting op kantoor 
met een groot 
visual comfort.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle door  
ERCO ingezette 
high-power-LED‘s 
meer dan 90% 
van hun aan-
vankelijke licht-
stroom. Maximaal 
10% van de LED‘s 

mag op dit tijd-
stip lager zijn dan 
dat (L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED‘s 
een specificatie 
van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high- 
en mid-power-
LED's komen 
overeen met een 
SDCM (Standard 
Deviation of 
Colour Matching) 
van ≤ 1,5 en 
waarborgen daar-
door een uitste-
kende kleuren- 
overeenstemming.
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Compact lenzen-
systeem
Voor nog meer 
efficiency  worden 
collimator en lens 
in downlights 
samengevoegd in  
een  lenzensysteem. 
Dit maakt uiterst 
vlakke armaturen 
mogelijk.

Visual comfort 
voor  werkplekken 
op kantoor
De  bijzondere 
geometrie van 
compacte lenzen-
systemen maakt 
als wide flood een 
 goede antiver-
blinding mogelijk 
– onder andere 
voor  werkplekken 
op kantoor – en 

als extra wide 
flood een gelijk-
matige,  algemene 
verlichting met 
grote armatuur-
afstanden.

Diffusorlens
De zeer brede 
en  gelijkmatige 
lichtverdeling 
van Quintessence 
bereikt een stra-
lingshoek van 
90° met een cut-
off van 40°. 

Het systeem van 
diffusorlens en 
ervoor geplaatste 
darklight-reflec-
tor biedt een 
zeer groot visual 
comfort.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnologie 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Plafondopbouwarmaturen Lenzensystemen

Lenzensysteem 
met antiverblin-
dingsraster
In serie opge-
stelde collima-
toren  reduceren 
de grootte van 
de lichtopening. 
Een zwart en 
een zilver anti-
verblindingsras-
ter zorgt voor het 
 grote visual com-
fort van de vier 
downlight-licht-

verdelingen: wide 
flood, extra wide 
flood, oval flood 
en oval wide 
flood.

Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht wordt 
door drie ele-
menten  efficiënt 
ergens heen 
geleid: de pri-
maire lens met 
de lens direct op 
de LED-chip voor 
een halfronde 
lichtstraling, de 
secundaire lens 

als collimator 
voor het parallel  
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. De antiver-
blindingsconus 
zorgt voor het 
grote visual  
comfort.
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Plafondopbouwarmaturen Lichtverdelingen

Opbouwdownlights met licht-
verdeling wide flood
De brede, rotatiesymmetrische 
lichtsterkteverdeling is geschikt 
voor de efficiënte basisverlichting 
van vergaderruimtes, showrooms 
of verkeerszones. 

Opbouwdownlights met licht-
verdeling extra wide flood en 
een cut-off van 30°
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling maakt 
een gelijkmatige basisverlichting 
mogelijk met een uitgebalanceer-
de verhouding tussen verticale en 
horizontale verlichtingssterktes.

Verschillende 
lichtverdelingen
Voor uiteenlo-
pende verlich-
tingstaken biedt 
ERCO armaturen 
met  verschillende 
lichtverdelingen 
aan.

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting
Gedifferentieerde licht verdelingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning van individuele licht-
concepten. Ongeacht of het gaat 
om een zeer smalle accentue-
rende of breedstralende verlich-
ting – lichtwerktuigen van ERCO 
beschikken over familieoverkoe-
pelende lichtsterkteverdelingen. 

De consequente systematiek van 
de verdelingen biedt de  ontwerper 
flexibiliteit bij het  combineren 
van verschillende armaturenfa-
milies. Geprojecteerd licht maakt 
een gerichte lichtprojectie moge-
lijk en vormt daardoor de grond-
slag voor een groot visual comfort 
en  efficiënte verlichting.

Opbouwdownlights met licht-
verdeling extra wide flood en 
een cut-off van 40°
Met de 90° brede rotatiesymme-
trische stralingshoek kan een ba-
sisverlichting met grote armatuur-
afstanden worden gerealiseerd. 
Dankzij de goede antiverblinding 
is de zeer brede lichtverdeling niet 
alleen geschikt voor lage ruimten.

Opbouwdownlights met licht-
verdeling oval wide flood
De lichtverdeling oval wide flood is 
dankzij de goede antiverblinding in 
langsrichting en een uitgebalan-
ceerde verhouding tussen verticale 
en horizontale verlichtingssterktes 
geschikt voor de verlichting van 
werkplekken op kantoor.

Opbouwdownlights met licht-
verdeling flood
De rotatiesymmetrische licht-
sterkteverdeling is geschikt voor 
de efficiënte basisverlichting  
vanuit grote hoogtes.
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35° x 90°

UGR

Plafondopbouwarmaturen Lichtverdelingen en visual comfort

Opbouwdownlights met licht-
verdeling oval flood
De tweezijdige lichtsterkteverde-
ling is zeer geschikt voor de ener-
giezuinige verlichting van gangen 
en hallen, alsmede voor tafels op 
kantoor of displays in winkels.

Optimale planning met ERCO: 
zeer goede antiverblinding
ERCO ontwikkelt en produceert 
eigen lenzensystemen en bereikt 
daarmee een indruk wekkende 
nauwkeurigheid in de  projectie van 
licht. Goed afgeschermde armatu-
ren bieden de ontwerper veel vrij-
heid bij de lichtplanning – of het 
nu voor ergonomisch licht is op de 
werkplek op kantoor, voor nauw-
keurige accenten in het  museum 
of voor verrassende effecten in 
de winkel. Een  verblindingsvrije 
en uitgebalanceerde verhouding 
 tussen horizontale en  verticale 
verlichtingssterktes garanderen 
een efficiënte verlichting in iedere 
toepassing. Bij lage en gemiddeld 
hoge ruimten vergroot de extreem 
brede lichtverdeling van de pla-
fondopbouwarmaturen de gelijk-
matigheid van de verlichting. In 
hoge ruimten beperken darklight-
reflectoren met een cut-off van 
40° de directe inkijk in de armatuur 
en maken op die wijze een voor-
treffelijk visual comfort mogelijk.

Zeer hoog visual 
comfort
De darklighttech-
niek combineert 
een maximum 
aan visual com-
fort met een opti-
mum aan rende-
ment. 

Cut-off 30°
Een uitgeba-
lanceerde ver-
houding  tussen 
horizontale en 
verticale verlich-
tingssterktes 
garandeert een 
efficiënte ver-
lichting in lage 
 ruimten.

Cut-off van 40° 
met stralings-
hoek van 90°
Een cut-off van 
40° garandeert 
een  uitmuntend 
visual  comfort; 
ook in hoge ruim-
ten. De extra 
wide flood verde-
ling bereikt met 
een stralingshoek 
van 90° boven-
dien een gelijk-
matige verlich-

ting en hoge 
cilindrische ver-
lichtingssterktes. 

Geschikt voor 
werkplekken op 
kantoor
ERCO ontwikkelt 
armaturen met 
een goede anti-
verblinding en een 
groot  visual com-
fort als uitgangs-
punten. Als hulp 
voor een zuiver 
genormeerde ver-
lichting  kunnen 
UGR-waarden 
worden gebruikt. 

Dit dient ech-
ter speciaal bij 
downlights niet 
aan de hand 
van vaste waar-
den te gebeuren, 
maar in overeen-
stemming met 
de  individuele 
indeling van de 
armaturen in de 
 ruimte.

Antiverblin-
dingsraster
Ervoor geplaatste 
antiverblindings-
rasters maken een 
groot visual com-
fort mogelijk van 
de in serie opge-
stelde collimato-
ren. Er zijn zowel 
armaturen voor 
werkplekken op 
kantoor  alsmede 
 lichtverdelingen 

met een stralings-
hoek van 90° voor 
hoge, verticale 
verlichtingssterk-
tes mogelijk.
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DALI

Plafondopbouwarmaturen Lichtspectrum en lichtregeling

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurweergave
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de ontwerper 
een indrukwekkende lichtkwali-
teit en zeer goede kleurweergave.  
Door het vrijwel UV- en infrarood-
vrije licht zijn ERCO LED-armaturen  
zowel geschikt voor veeleisende  
conservatoire specificaties, als-
mede voor de verlichting van 
warmtegevoelige objecten, zoals 
levensmiddelen. 

Beste kleur-
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
Schakelbare, fasendimbare en 
DALI dimbare bedrijfsapparatuur 
staan de integratie in iedere infra-
structuur toe. Bedrijfsapparaten 
zijn voor de ingezette LED- module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

DALI dimbaar
De DALI dim-
bare  armaturen 
zijn geschikt 
voor lichtregel-
installaties op 
basis van DALI. Ze 
zijn compatibel 
met de 2.0 stan-
daard. De indi-
viduele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual

Met LED's de beschadigingsfac-
tor verlagen
De spectrums van de high-power-
LED's hebben een lage beschadi-
gingsfactor en zijn daardoor bij  
uitstek geschikt voor musea.

Lichtbron  Relatieve 
beschadigings-
factor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Plafondopbouwarmaturen Armaturensystematiek

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armaturen 
maken een onop-
vallende indruk 
en richten de 
focus op het licht. 
Speciaal bij kleine 
ruimtes zijn lage 
opbouwhoogtes 
een voordeel.

Gemakkelijke 
installatie
Met snelle en 
eenvoudige in - 
stallatiepro cessen 
levert ERCO een 
beslissende bij-
drage om  kosten 
en tijd op de 
bouwlocatie te 
minimaliseren.

Verschillende 
kleuren
Voor het af- 
stemmen van 
armaturenkleuren 
op de omgeving 
zijn de armaturen 
in verschillende 
kleuruitvoeringen 
verkrijgbaar.

Decoratieve 
 armaturenrand
Met de decora-
tieve armaturen-
rand is een sub-
tiel designdetail 
beschikbaar als 
blikvanger voor 
het interieur.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffe-
lijk warmtemanagement. De inge-
togen vormentaal,  verschillende 
maten en lumenklassen bieden 
grote vrijheid in de lichtplanning. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de  passieve koeling 
van de LED- module maken een 
sto ringsvrij en stil bedrijf  mogelijk. 
Het warmtemanagement is gedi-
mensioneerd voor de optimale 
 bedrijfstemperatuur van de elek-
tronische componen ten. De lange 
levensduur van LED’s en bedrijfs-
apparaten staat een onderhouds-
arm bedrijf toe. De eenvoudige 
montageprocedures zorgen voor 
korte installatietijden.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Pendelarma-
turen als op 
 zichzelf staand 
product
Bepaalde plafond-
opbouwarmaturen 
zijn ook beschik-
baar als pendel-
armaturen.

Kabeldoorvoer 
voor opbouw-
installatie
Met name voor 
de montage aan 
ruwe plafonds 
bieden afstand-
houders de 
mogelijkheid om 
plafondopbouw-
armaturen on - 
afhankelijk van 
bestaande kabel-
doorvoeren te 
positioneren.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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Plafondopbouwarmaturen Armaturenindeling

Lineaire verlichting 
Door de juiste onderlinge afstand 
van de ovale lichtbundel  ontstaat 
een lineaire verlichting. Voor licht-
planningen wordt een door de 
computer ondersteunde bereke-
ning geadviseerd.

Basisverlichting  
Als geraamde armatuurafstand 
tussen twee plafondopbouw-
armaturen (d) kan de hoogte (h) 
van de armaturen tussen plafond 
en werkvlak worden gebruikt. 
Door de overlapping van de licht-
bundels ontstaat op die manier 
een goede gelijkmatigheid. Als 
 wandafstand is de helft van de 
armatuur afstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Werkplekken op 
kantoor volgens 
de norm ver-
lichten
Als basisverlich-
ting voor werk-
plekken op kan-
toor genereert de 
oval wide flood-
lichtverdeling een 
hoge gelijkma-
tigheid en staat 
deze een goede 
gezichtsherken-
ning toe.
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Het efficiënte systeem
voor groot visual
comfort

De plafondopbouwarmatuur
voor gelijkmatig licht met grote
armatuurafstanden

Als opbouwarmatuur wordt Quint-
essence een esthetisch element
in de architectuur met de licht-
technische kwaliteiten van een
downlight. Quintessence plafond-
opbouwarmaturen beschikken
over geïntegreerde bedrijfsappa-
ratuur en zijn daardoor geschikt
voor ruimten waarin de plafond-
constructie geen inbouw toestaat.
In navolging van het systeemde-
sign van de Quintessence familie
hebben plafondopbouwarmaturen

dezelfde maten en lumenpakketten
als inbouwdownlights. Met een
stralingshoek van 90° en een cut-
off van 40° beheerst Quintessence
de uitdaging van een efficiënte
basisverlichting met hoge cilin-
drische verlichtingssterktes. De
extreem brede lichtverdeling maakt
daarbij grote armatuurafstanden
mogelijk met een hoge gelijkma-
tigheid - en dat bij de zeer goede
antiverblinding.

Quintessence rond Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Quintessence rond Plafondopbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-s
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Maat

Schakelbaar Schakelbaar

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Quintessence rond Plafondopbouwarmaturen

Lichtverdeling

Maat 3 Maat 4

Regeling

Kleur (huis)

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights

Extra wide flood

Opbouwdownlights

Extra wide flood

18W/2475lm12W/1650lm
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Schakelbaar Schakelbaar

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Maat 5 Maat 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights

Extra wide flood

Opbouwdownlights

Extra wide flood

24W/3300lm 32W/4400lm

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015734

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-s
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

ERCO High-power-LED’s

Cut-off 40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO darklight-reflector
– Cut-off 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Diffusorlens
– Van optisch polymeer
– Lichtverdeling: extra wide flood

4 Cilinder
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumprofiel, gecoat
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Reflector: mat goud, mat zilver of

mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence rond Plafondopbouwarmaturen
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Veeleisend licht voor
hoge ruimten

Veelzijdige lichttechniek met
hoge prestaties, ingetogen
vorm – voor gedifferentieerde
verlichting vanuit grote hoogte

Krachtig en met een goede antiver-
blinding zijn de Atrium dubbelfocus
armaturen zeer geschikt voor
toepassing in hoge ruimten, bij-
voorbeeld in foyers van openbare
gebouwen of ook in religieuze
ruimten. Het neutraal vormgegeven
cilindrische huis van de opbouwar-
maturen krijgt door de lichtdichte
ventilatievoeg een markant desig-
naccent. De lichttechniek met
collimatoren en Spherolit-lenzen
genereert smal stralende downlight

lichtverdelingen en biedt daar-
mee precieze verlichting vanuit
grote hoogte. Naast plafondin-
bouwarmaturen omvat de familie
tevens pendelarmaturen met opti-
oneel een indirect lichtaandeel.
Alle Atrium armaturen hebben een
zwarte antiverblindingsconus voor
een zeer groot visual comfort. De
zelfontwikkelde bedrijfsapparatuur
biedt een uniform bedrijfsgedrag
van armatuurgroepen alsmede
dimwaarden tot 0,1% via DALI –

een belangrijk criterium in kenmer-
kende toepassingsgebieden.

Atrium dubbelfocus Plafondopbouwarmaturen

323ERCO Catalogus 2019

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



Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.
Goed visual comfort voor hoge ruimten.

LED-module
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Lichtverdeling: Flood, Wide flood

Atrium dubbelfocus Plafondopbouwarmaturen
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Atrium dubbelfocus Plafondopbouwarmaturen

Lichtverdeling

Maat 5 Maat 7

Regeling

Kleur (huis)

Lichtkleur

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights

Flood

Wide flood

Opbouwdownlights

Flood

Wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017672

Design en toepassing:
www.erco.com/atrium-df-s

Vermogens- 
klasse LED

Maat
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Voor hoge ruimten

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: flood of wide flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Cut-off 30° of 40°.
– Aluminiumprofiel, gecoat, van bin-

nen zwart gelakt
– Conus: kunststof, zwart
– Plafondbevestiging: metaal

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Atrium dubbelfocus Plafondopbouwarmaturen
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Markante lichtcilinder
voor efficiënte
verlichting

Plafondopbouwarmaturen voor
hotels, bars en restaurants

In de Starpoint opbouwdownlight
komen Richard Kelly’s ontwerpprin-
cipes „Licht om te kunnen zien“ en
„Licht om te bekijken“ samen. De
lichtbundel realiseert een efficiënte
basisverlichting. Daarvoor zorgt
ofwel een brede lichtverdeling voor
algemene verlichting ofwel een
ovale variant voor verlichting van
verkeersgebieden. Een blikvanger
is de armatuurafsluiting met een
magisch stralende ring. Met het
doorschijnende element dat alleen

in stralende toestand zichtbaar
wordt, ontstaat een subtiel deco-
ratief detail aan het plafond - bij
uitstek geschikt voor hotels, bars en
restaurants. Een variant in chroom
zorgt voor een vleugje Mid Cen-
tury Glamour en kan als spannend
contrast op voortreffelijke wijze
worden gecombineerd met ruwe
materialen, zoals hout en natuur-
steen.

Starpoint Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W
600lm - 830lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W
600lm - 830lm
Lichtverdeling: Oval flood

Starpoint Plafondopbouwarmaturen
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Starpoint Plafondopbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Regeling

Maat

Fasendimbaar

Maat 2

Vermogens- 
klasse LED 8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Wit Wit/doorschijnend

Zwart Zwart/ 
doorschijnend

Chroom Chroom/ 
doorschijnend

10.000 kleuren * 10.000 kleuren */ 
doorschijnend

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012596

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint-s
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 8.2

h

Kleine armaturenafmeting

Decoratieve armaturenrand

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Doorschijnende ring
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, helder, buiten hoogglan-

zend bedampt

of

Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, zwart

4 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of chroom
– Aluminium profiel, geëpoxeerd of

verchroomd
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Lichtkleuren: 2700K of 4000K met

CRI 90
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Starpoint Plafondopbouwarmaturen
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Lichttechnisch design
voor iedere
architectuur

De veelzijdigheid van het Skim
programma als autonome,
vlakke plafondopbouwarma-
tuur

Voor situaties waarin de pla-
fondarchitectuur de inbouw van
downlights niet toelaat, heeft
ERCO de Skim plafondopbouwar-
matuur ontwikkeld. Hier wordt
hetzelfde karakteristieke lenzen-
systeem van optisch polymeer
als in het programma van Skim
inbouwarmaturen gebruikt. Met
efficiency en visual comfort,
diverse lichtverdelingen en in de
maten 3 en 5 verkrijgbaar, zijn ze
geschikt voor talloze toepassingen:

in kantoor- of bestuursgebou-
wen, in winkels en openbare
gebouwen. Hoogwaardige, vlakke
opbouwhuizen van aluminium-
gietwerk zorgen voor een perfect
warmtemanagement. Skim plafond-
opbouwarmaturen zijn niet alleen
een ongecompliceerd alternatief
voor inbouwarmaturen - juist bij
nieuwbouw met een gering stroom-
verbruik met massieve, thermisch
geactiveerde betonnen plafonds
zijn ze de optimale verlichtingsop-

lossing. Details, zoals de borging
van de armatuur met een karabijn-
haak of de optionele afstandhouder
voor opbouwinstallaties, maken de
montage gemakkelijker.

Skim Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W - 28W
840lm - 3690lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W - 28W
840lm - 3690lm
Lichtverdeling: Oval flood

Skim Plafondopbouwarmaturen
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d128

94

d193

11
5

Maat

Skim Plafondopbouwarmaturen

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

Maat 3 Maat 5

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Afstandhouderset
Toebehoren

Kleur (huis)
Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016061

Design en toepassing:
www.erco.com/skim-s

8W/1100lm

13W/1640lm
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4

Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 15.4

h

Kleine armaturenafmeting

Zeer goede prijs-prestatiever-
houding

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsconus
– Wit (RAL9016)
– Optische cut-off 30°
– Kunststof

4 Cilinder
– Wit (RAL9010)
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Skim Plafondopbouwarmaturen
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Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Autonoom design voor effici-
ënt en ergonomisch licht op
kantoor

Jilly plafondopbouwarmaturen
zijn geschikt voor bijzonder effici-
ënte verlichting van werkplekken
op kantoor die voldoet aan de
norm – in ruimten met massieve
plafonds alsmede voor ongecom-
pliceerde 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

combineert een zeer efficiënt
lenzensysteem met een antiver-
blindingsraster voor visual comfort
en rendement op hetzelfde hoge
niveau. Vermogen en lichtverdeling
staan grote armatuurafstanden
toe voor energiezuinige verlich-
tingsconcepten die voldoen aan
de norm. Ontwerpers hebben bij
Jilly plafondopbouwarmaturen de
keuze tussen twee vierkante maten
en een lineaire armatuur. Zo kun-
nen het formaat en de lichtstroom

op de ruimtelijke situatie worden
afgestemd. Vele doordachte details
vergemakkelijken de montage en
zorgen ervoor dat installatie een-
voudig, rationeel en veilig is.

Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Opbouwdownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
10W
1500lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen
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62

Q152

58

Q375

Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen

Maat 5 Maat 14

Kleur (huis/ 
antiverblindings-
raster)

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

Maat

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

10W/1500lm 36W/5760lm

Lichtverdeling
Opbouwdownlights Opbouwdownlights  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Opbouwdownlights

Extra wide flood

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Toebehoren

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017833

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-square-s

Regeling
Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Afstandhouderset
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Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen

Extra wide flood
De rotatiesymme
trische lichtsterk
teverdeling met 
een stralingshoek 
van 85° maakt 
armatuurafstan
den mogelijk tot 
het 1,5 voudige 
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 
verlichtingssterk
tes zorgen  daarbij 

voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door is Jilly vier
kant geschikt 
voor een hoog
waardige basis
verlichting in de 
meest uiteenlo
pende gebouwen.

Jilly lichtverdelingen: perfecte 
verlichting voor hoogwaardige 
kantoor- en bestuursgebouwen
ERCO kiest bij Jilly voor lichtpro
jectie met de precisie en  efficiency 
van lenzen. Het designprincipe 
van Jilly lineair valt op door het 
grote lichtuittredingsvlak aan het 
plafond. Voor een prettig visual 
comfort gebruikt ERCO hier Mid
powerLED’s met een antiverblin
dingsraster in zwart of zilver. De 
brede lichtverdelingen maken gro
te armatuurafstanden mogelijk 
om het aantal armaturen te opti
maliseren ten behoeve van gerin
ge investeringskosten. Plafond
opbouwarmaturen zijn met name 
bij nieuwbouw met massieve, 
thermisch geactiveerde, betonnen 
plafonds met een gering stroom
verbruik de optimale verlichtings
oplossing.

Antiverblin-
dingsraster voor 
optimaal visual 
comfort 
Een antiver
blindingsraster 
beperkt de inkijk 
in de armatuur 
en realiseert zo 
een groot  visual 
comfort; ook bij 
een  stralingshoek 
van 90°. Een 
antiverblindings
raster, naar keuze 

in zwart of zilver, 
maakt het moge
lijk om Jilly vier
kant op het mate
riaal en de kleur 
van het plafond 
af te stemmen.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
armatuur uit
gelijnd. Lineair 
model

Twee maten
Jilly vierkant 
is verkrijgbaar 
in twee maten 
met 152mm of 
375mm. In zones 
met werkplekken 
op kantoor biedt 
de grotere arma
tuur een verlich
ting volgens de 
norm. Aangevuld 
met de kleinere 
maat in verkeers
zones en neven

zones ontstaat 
zo een  efficiënte, 
in zones verdeel
de lichtplanning.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Genormeerde verlichting met 
oval wide flood voor werkplek-
ken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen

Twee lichtverdelingen voor de 
verlichting van werkplekken op  
kantoor en in bestuursgebouwen
Jilly vierkant biedt ontwerpers 
twee lichtsterkteverdelingen 
voor de in zones verdeelde, op de 
waarneming gerichte verlichting 
van kantoor en bestuursgebou
wen. De lichtverdeling extra wide 
flood is bestemd voor de basis
verlichting. Met oval wide flood 
kunnen werkplekken op kantoor 

efficiënt worden verlicht. De bre
de lichtverdelingen maken grote 
armatuurafstanden mogelijk en 
zorgen daardoor voor economi
sche oplossingen.
Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Extra wide flood:  
algemene verlichting voor  
kantoor en bestuursgebouwen
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 14.8

Verhoogd visual comfort

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend

4 Huis
– Wit (RAL9002)
– Kunststof
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Mid-power-LED’s: 2700K, 3000K,

3500K of 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver, mat champagne of mat
koper gelakt en andere kleuren

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Jilly vierkant Plafondopbouwarmaturen

340 ERCO Catalogus 2019

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



Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Autonoom design voor effici-
ënt en ergonomisch licht op
kantoor

Jilly plafondopbouwarmaturen
zijn geschikt voor bijzonder effici-
ënte verlichting van werkplekken
op kantoor die voldoet aan de
norm – in ruimten met massieve
plafonds alsmede voor ongecom-
pliceerde 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

combineert een zeer efficiënt
lenzensysteem met een antiver-
blindingsraster voor visual comfort
en rendement op hetzelfde hoge
niveau. Vermogen en lichtverdeling
staan grote armatuurafstanden
toe voor energiezuinige verlich-
tingsconcepten die voldoen aan
de norm. Ontwerpers hebben bij
Jilly plafondopbouwarmaturen de
keuze tussen twee vierkante maten
en een lineaire armatuur. Zo kun-
nen het formaat en de lichtstroom

op de ruimtelijke situatie worden
afgestemd. Vele doordachte details
vergemakkelijken de montage en
zorgen ervoor dat installatie een-
voudig, rationeel en veilig is.

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
36W
5760lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Opbouwdownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
36W
5760lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen
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1106121

50

Maat

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen

1106mm

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis/- 
antiverblindings-
raster)

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Schakelbaar

DALI

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Lichtkleur

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017834

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-linear-s

Afstandhouderset
Toebehoren
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Extra wide flood
De rotatiesymme
trische lichtsterk
teverdeling met 
een stralingshoek 
van 85° maakt 
armatuurafstan
den mogelijk tot 
het 1,5 voudige 
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 
verlichtingssterk
tes zorgen daarbij 

voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door is Jilly line
air geschikt voor 
een hoogwaardi
ge basisverlich
ting in de meest 
uiteenlopende 
gebouwen.

Jilly lichtverdelingen: perfecte 
verlichting voor hoogwaardige 
kantoor- en bestuursgebouwen
ERCO kiest bij Jilly voor lichtpro
jectie met de precisie en  efficiency 
van lenzen. Het designprincipe 
van Jilly lineair valt op door het 
grote lichtuittredingsvlak aan het 
plafond. Voor een prettig visu
al comfort gebruikt ERCO hier 
MidpowerLED’s met een anti
verblindingsraster in zwart of zil
ver. De brede lichtverdelingen 
maken grote armatuurafstanden 
mogelijk om het aantal armatu
ren te optimaliseren ten behoe
ve van geringe investeringskos
ten. Plafondopbouwarmaturen 
zijn met name bij nieuwbouw met 
massieve, thermisch geactiveerde, 
betonnen plafonds met een gering 
stroomverbruik de optimale ver
lichtingsoplossing.

Lineair model
Jilly lineair is 
verkrijgbaar met 
1106 x 121mm. 
Dankzij de line
aire geometrie 
kan aan het pla
fondaanzicht één 
richting voor de 
ruimte worden 
gedefinieerd.

Antiverblin-
dingsraster voor 
optimaal visual 
comfort 
Een antiver
blindingsraster 
beperkt de inkijk 
in de armatuur 
en realiseert zo 
een groot  visual 
comfort; ook bij 
een  stralingshoek 
van 90°. Een 
antiverblindings
raster, naar keuze 

in zwart of zilver, 
maakt het moge
lijk om Jilly lineair 
op het materiaal 
en de kleur van 
het plafond af te 
stemmen.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
armatuur uit
gelijnd. Lineair 
model

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Twee lichtverdelingen voor de 
verlichting van werkplekken op  
kantoor en in bestuursgebouwen
Jilly lineair biedt ontwerpers twee 
lichtsterkteverdelingen voor de 
in zones verdeelde, op de waar
neming gerichte verlichting van 
kantoor en bestuursgebouwen. 
De lichtverdeling extra wide flood 
is bestemd voor de basisverlich
ting. Met oval wide flood kunnen 
werkplekken op kantoor efficiënt 

worden verlicht. De brede licht
verdelingen maken grote arma
tuurafstanden mogelijk en zorgen 
daardoor voor economische op
lossingen. 
Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Oval wide flood:  
verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen

Extra wide flood:  
algemene verlichting voor  
kantoor en bestuursgebouwen
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.7

Verhoogd visual comfort

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend

4 Huis
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumprofiel/kunststof, geë-

poxeerd
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Varianten op aanvraag
– Mid-power-LED’s: 2700K, 3000K,

3500K of 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver, mat champagne of mat
koper gelakt en andere kleuren

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Jilly lineair Plafondopbouwarmaturen

346 ERCO Catalogus 2019

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



Gemakkelijk naar het
perfecte licht

Compacte plafondopbouwar-
maturen met veelzijdige en
hoogwaardige lichttechniek

Plafondopbouwarmaturen zijn
de juiste keuze voor ruimten met
massieve plafonds, maar ook voor
een ongecompliceerde moder-
nisering. Voor kantoren en vele
andere toepassingen in bestuurs-
of andere openbare gebouwen
biedt het Compar programma
plafondopbouwarmaturen die
met hun uiterst vlakke en com-
pacte, vierkante huis elegant in
de architectuur integreren. Zoals
de naam al zegt, komt de licht-

techniek overeen met die van de
Compar plafondinbouwarmatu-
ren. Drie vermogenstrappen staan
gedifferentieerde lichtconcep-
ten met voldoende lichtstroom
toe; ook voor hoge vertrekken.
De uiterst efficiënte, optische
systemen maken verschillende
lichtverdelingen mogelijk waarbij
de armaturen een uniforme indruk
maken. De verlichting kan dan ook
worden afgestemd op verschillende
gebruiks- en ruimteomstandighe-

den. Compar is voor werkplekken
op kantoor geoptimaliseerd voor
een groot visual comfort en ver-
hoogt in verkeersgebieden of foyers
door grote armatuurafstanden de
rentabiliteit.

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Opbouwdownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Lichtverdeling: Oval flood

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen
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64

Q202

Maat

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

202mm

Vermogens- 
klasse LED 12W/1800lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Opbouwdownlights  
oval flood

Oval flood

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Kleur (huis/ 
antiverblindings-
raster)

Afstandhouderset
Toebehoren

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016701

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-square-s
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen

De brede oval 
wide floodlicht
sterkteverdeling 
genereert daarbij  
meer gelijkmatig 
heid op tafels. De  
vormgeving dwars  
ten opzichte van 
de armatuur is 
gericht op de 
beproefde uitlij
ning van arma
turen van de 
lineaire verlich
ting op kantoor. 

Oval flood 
varianten in de 
praktijk
Met 35°x90° en 
90°x55° zijn de 
beide ovale licht
sterkteverdelingen  
van Compar vier
kant gedimensio
neerd voor een 
efficiënte gang 
respectievelijk 
werkplekverlich
ting op kantoor.

De smallere, oval 
floodlichtver
deling is daaren
tegen geschikt 
voor de  lineaire 
verlichting van 
gangen met 
 grote armatuur
afstanden.

Efficiënte arma
turenindelingen
Compar vierkant 
plafondopbouw
armaturen bie
den de ontwerper 
vier lichtverdelin
gen voor een op 
de waarneming 
gerichte licht
planning.

In combinatie 
met grote arma
tuurafstanden 
 ontstaat zo een 
lichtoplossing 
met een gering 
stroomverbruik, 
waarbij de arma
turenindeling 
optimaal op het 
gebruik van de 
ruimte is afge
stemd.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op 
de lichtopenin
gen uitgelijnd. 
Dankzij UGR <19 
in de 55°as is 
deze uitermate 
geschikt voor de 

Oval flood
De tweezijdige  
oval floodlicht
verdeling projec 
teert, in lijn met  
de uitlijning  
van de licht 
openingen, een  
lichtbundel van 
35°x40°. Dat 
maakt het met 
name bij de 
 lineaire indeling   
mogelijk om  

grote armatuur
afstanden te 
overbruggen die 
een energiezui
nige verlichting 
van verkeers
zones, maar ook 
van  langwerpige 
objecten, zoals 
 tafels, mogelijk 
maken.

Extra wide flood
De rotatiesym
metrische licht
sterkteverdeling 
met een stralings 
hoek van 85° 
maakt armatuur 
afstanden moge
lijk tot het 1,5 
voudige van de 
 afstand ten op
zichte van het 
verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 

verlichtingssterk
tes zorgen daarbij 
voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door zijn Compar 
vierkant plafond
opbouwarmatu
ren geschikt voor 
een hoogwaar
dige basisverlich
ting, met name 
bij lage plafond
hoogtes.

verlichting van 
werkplekken op 
kantoor en van 
grote vergader
tafels.

Perfecte lichtverdelingen voor 
hoogwaardige architectuur  
en kantoorverlichting
ERCO kiest bij Compar voor de 
lichtprojectie voor de precisie en 
efficiency van lenzen. Daardoor  
zijn opbouwarmaturen met een 
kleine hoogte en hoge lichtstroom  
mogelijk. Voor wat betreft de licht 
techniek maken lenzen bovendien  
gedifferentieerde lichtverdelingen  
mogelijk. De vorm van de arma
tuur bepaalt dan niet meer hun 
gedaante. Met name de vier  
downlightlichtverdelingen van  
de familie bieden ontwerpers een  
grote mate van vrijheid bij de  
vormgeving van een lichtplanning  
die is verdeeld in zones. Het resul 
taat zijn gebruiksgerichte licht
op lossingen die dankzij de 
 efficiënte verlichting en grote 
armatuur afstanden de totale kos
ten van de verlichtingsinstallatie 
optimaliseren.

Wide flood
De 60° wide 
floodverdeling 
van Compar vier
kant voldoet met 
UGR < 19 aan de 
genormeerde ver
eisten voor werk
plekken op kan
toor. Dankzij de 
rotatiesymmetri
sche lichtsterkte 
verdeling kan de 
ontwerper de  

uitlijning van de 
armatuur met de 
plaatsing in het 
plafond coördi
neren zonder 
daarbij het licht
effect te beïn
vloeden.
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Vier lichtverdelingen voor alle 
toepassingen
Compar biedt ontwerpers gedif
ferentieerde lichtsterkteverde
lingen voor de op de waarneming 
gerichte verlichting, verdeeld in 
zones, op kantoor en in  andere 
gebouwen, maar ook voor cul
turele en horecaprojecten. Door 
de keuze van de passende verde
ling, bijvoorbeeld oval wide flood 
voor werkplekken op kantoor of 

oval flood voor gangen, zijn  grote 
armatuurafstanden en daardoor 
rendabele lichtoplossingen mo
gelijk.
Er zijn vuistregels voor de arma 
turenindeling die in de vroege  
planningsfase zowel zijn bestemd  
voor de bepaling van de benodigde  
armaturen als voor de calculatie 
van de te verwachten kosten voor 
de beoogde lichtoplossing.

Wide flood en oval wide flood: 
Verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel:d≤1,5xh

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel:d≤1,5 x h

Oval flood:  
Verlichting voor verkeerszones 
en gangen
Door de juiste onderlinge afstand 
van de oval floodlichtsterkte
verdelingen ontstaat een lineaire 
verlichting met armatuurafstan
den van tot en met het 1,5voudige  
van de hoogte van de armatuur 
boven het te verlichten vlak.

Vuistregel:d≤1,5 x h

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen

351ERCO Catalogus 2019

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



1

2

3

5

4

Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 6.9

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood of oval
flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend
– Cut-off 30°

4 Huis
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk/kunststof,

gecoat
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compar vierkant Plafondopbouwarmaturen
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Paradepaardje voor
lineaire esthetiek

Veelzijdige, elegante plafond-
opbouwarmaturen met lineair
profiel

Twee lineaire Compar modules,
verenigd in een elegant en slank
profiel: Compar lineair plafond-
opbouwarmaturen zijn in de
installatie ongecompliceerde en
tegelijkertijd kwalitatief hoogwaar-
dige werktuigen voor de verlichting
van kantoren en openbare gebou-
wen. De innovatieve, lineaire
lichttechniek biedt verschillende
vermogens en lichtverdelingen
– voor de algemene verlichting
maar ook voor de verblindingsvrije

verlichting voor werkplekken op
kantoor die voldoet aan de norm.
De grendels voor de fixatie aan de
plafondarmatuur verbergen zich
discreet in een smalle shadow-gap.
Daardoor breiden deze armatu-
ren de Compar familie uit tot een
programma, waarmee de meest
uiteenlopende taken doorgaans
kunnen worden opgelost.

Compar lineair Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Opbouwdownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval flood

Compar lineair Plafondopbouwarmaturen
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75

1200

Maat

Schakelbaar

DALI

Compar lineair Plafondopbouwarmaturen

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

1200mm

Vermogens- 
klasse LED 24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Opbouwdownlights  
oval flood

Oval flood

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017562

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-linear-s

Afstandhouderset
Toebehoren
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Compar lineair Plafondopbouwarmaturen

Efficiënte arma
turenindelingen
Compar lineair 
plafondopbouw
armaturen bieden  
de ontwerper vier 
lichtverdelingen  
voor een op de 
waarneming 
gerichte licht
planning.

In combinatie 
met grote arma
tuurafstanden 
 ontstaat zo een 
lichtoplossing 
met een gering 
stroomverbruik, 
waarbij de arma
turenindeling 
optimaal op het 
gebruik van de 
ruimte is afge
stemd.

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op 
de lichtopenin
gen uitgelijnd. 
Dankzij UGR <19 
in de 55°as is 
deze uitermate 
geschikt voor de 

Extra wide flood
De rotatiesym 
metrische licht 
sterkteverdeling  
met een stralings 
hoek van 85° 
maakt armatuur 
afstanden moge
lijk tot het 
1,5voudige  
van de afstand 
ten opzichte van 
het verlichte vlak. 
Hoge cilindrische 

verlichtingssterk
tes zorgen daarbij 
voor een goede 
herkenning van 
gezichten. Daar
door zijn Compar 
lineair plafond
opbouwarmatu
ren geschikt voor 
een hoogwaardige  
basisverlichting, 
met name bij lage 
plafondhoogtes

verlichting van 
werkplekken op 
kantoor en van 
grote vergader
tafels.

Perfecte lichtverdelingen voor 
hoogwaardige architectuur  
en kantoorverlichting 
ERCO kiest bij Compar voor de 
precisie en efficiency van lenzen.  
Naast de basisverlichting van  
kantoorwerkplekken volgens de 
norm wordt de waarneming van 
de architectuur versterkt. Compar  
lineair plafondopbouwarmaturen  
onderstrepen door hun lineaire 
vormenen de uitlijningen van een 
ruimte.

Wide flood
De 60° wide 
floodverdeling 
van Compar  
lineair voldoet 
met UGR < 19 
aan de genor
meerde vereisten 
voor werkplekken 
op kantoor. 
Dankzij de rota
tiesymmetrische  
lichtsterktever 
deling kan de  

ontwerper van  
de lichtopeningen  
van de armatuur 
zo plaatsen als 
men wenst zon
der daarbij het 
lichteffect te 
beïnvloeden.
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35°x 90° 35°x 90°

60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

Wide flood en oval wide flood: 
Verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Compar lineair Plafondopbouwarmaturen

Vier lichtverdelingen voor alle 
toepassingen
Compar biedt ontwerpers gedif
ferentieerde lichtsterkteverde
lingen voor de op de waarneming 
gerichte verlichting, verdeeld in 
zones, op kantoor en in  andere 
gebouwen, maar ook voor cul
turele en horecaprojecten. Door 
de keuze van de passende verde
ling, bijvoorbeeld oval wide flood 
voor werkplekken op kantoor of 

oval flood voor gangen, zijn  grote 
armatuurafstanden en daardoor 
rendabele lichtoplossingen mo
gelijk.
Er zijn vuistregels voor de arma 
turenindeling die in de vroege  
planningsfase zowel zijn bestemd  
voor de bepaling van de benodigde  
armaturen als voor de calculatie 
van de te verwachten kosten voor 
de beoogde lichtoplossing.

Oval flood:  
Verlichting voor verkeerszones 
en gangen
Door de juiste onderlinge afstand 
van de oval floodlichtsterkte
verdelingen ontstaat een lineaire 
verlichting met armatuurafstan
den van tot en met het 1,5voudige  
van de hoogte van de armatuur 
boven het te verlichten vlak.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.4

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 310

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood of oval
flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Antiverblindingsraster
– Kunststof, zwart gelakt of alumini-

umcoating, zilver, hoogglanzend
– Cut-off 30°

4 Huis
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumprofiel, gecoat
– Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compar lineair Plafondopbouwarmaturen
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Pendelarmaturen LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze 
zijn geselecteerd volgens de 
hoogste eisen met betrekking tot 
lichtstroom, rendement, kleur-
weergave, lichtkleur, alsmede 
consequente elektrische eigen-
schappen voor serieproductie. 
Voor maximale efficiency, indruk-
wekkende lichtkwaliteit en een 
groot visual comfort  ontwikkelt 
en produceert ERCO zelf de LED-
module voor Inbouwspots. Om 
lenzen nauwkeurig passend te 
kunnen opnemen geschiedt de 
opstelling van de LED’s op de 
printplaat overeenkomstig het 
beoogde  lichteffect. ERCO licht-
werktuigen maken daardoor een 
efficiënte verlichting mogelijk 
met een langdurig hoog behoud 
van de lichtstroom. De systema-
tische kwaliteitscontrole van de 
door ons zelf ingerichte LED-
modules garandeert een lage uit-
val. Het passieve warmtemanage-
ment is gedimensioneerd voor een 
lange levensduur van de LED en 
maakt daardoor een onderhouds-
arm bedrijf van de  armaturen 
mogelijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-
LED‘s zijn opti-
maal voor toe-
passingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroom-
behoud en nauw- 
keurige lichtver-
delingen.

Mid-power-
LED‘s 
Mid-power-LED‘s 
onderscheiden 
zich door een 
geringe luminan-
tie en hoge effi-
ciency en zijn 
daardoor geschikt 
voor vlakke  
gelijkmatige 
werkplekverlich-
ting op kantoor 
met een groot 
visual comfort.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle 
door ERCO inge-
zette high-power- 
LED‘s meer dan 
90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED‘s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). Voor 
100.000 bedrijfs-
uren hebben deze 
LED‘s een specifi-
catie van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high- 
en mid-power-
LED's komen 
overeen met een 
SDCM (Standard 
Deviation of 
Colour Matching) 
van ≤ 1,5 en 
waarborgen daar-
door een uitste-
kende kleuren- 
overeenstemming.
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Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnologie 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Compact lenzen-
systeem
Collimatoren en 
Spherolit-lenzen 
worden in down-
lights samen-
gevoegd voor nog 
meer efficiency in 
een lenzensysteem 
en maken uiterst 
vlakke inbouw-
armaturen moge-
lijk.

Pendelarmaturen Lenzensystemen

Diffusorlens
De zeer brede 
en  gelijkmatige 
lichtverdeling 
van Quintessence 
bereikt een stra-
lingshoek van 
90° met een cut-
off van 40°.

De diffusor-
lens biedt een 
zeer hoog 
 visual comfort, 
doordat deze 
wordt onder-
steund door 
een darklight- 
reflector die 
ervoor is 
geplaatst.

Lenzensysteem 
met antiverblin-
dingsraster
Een aaneengeslo-
ten rij collimato-
ren verkleint de 
grootte van de 
lichtopening.  
Een zwart en  
een zilver anti 
verblindings- 
raster zorgen  
bij de beide 
 lichtverdelingen 
wide flood en 

oval wide flood 
voor een groot 
visual comfort.

Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht wordt 
door drie elemen- 
ten efficiënt 
ergens heen 
geleid: de pri-
maire lens met 
de lens direct op 
de LED-chip voor 
een halfronde 
lichtstraling, de 
secundaire lens 

als collimator 
voor het parallel  
richten van de 
lichtstralen,  
alsmede de ter-
tiaire lens als 
Spherolit-lens.  
De antiverblin-
dingsconus zorgt 
voor het grote 
visual comfort.
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Pendelarmaturen met licht-
verdeling extra wide flood
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling wordt 
ingezet voor de basisverlichting 
van kantoren, showrooms of ver-
keerszones. Additionele lichtpun-
ten kunnen bovendien, bijvoor-
beeld in restaurants, tafels en de 
bar accentueren.

Pendelarmaturen met lichtver-
deling wide flood
De brede, rotatiesymmetrische 
lichtsterkteverdeling is geschikt 
voor de efficiënte,  genormeerde 
verlichting boven vergadertafels, 
balies en individuele kantoor-
werkplekken, met name in com- 
binatie met een indirect licht-
aandeel.

Pendelarmaturen met lichtver-
deling oval wide flood
De lichtverdeling oval wide flood  
is dankzij de goede  antiverblinding 
in langsrichting en een uitge-
balanceerde verhouding tussen 
verticale en horizontale verlich-
tingssterktes geschikt voor de 
verlichting van aaneengesloten 
kantoorwerkplekken.

Pendelarmaturen Lichtverdelingen

Pendelarmaturen met  
lichtverdeling flood
De rotatiesymmetrische licht-
sterkteverdeling is geschikt voor 
de efficiënte basisverlichting 
vanuit grote hoogtes.

Indirecte  
verlichting
Het indirecte ver-
lichtingsaandeel 
van pendelarma-
turen verlicht  
het plafond en 
creëert zo een 
brede en open 
indruk van de 
ruimte. Door de 
verandering van 
lichtsterkte en 
kleurtemperatuur 
kan het verloop 
van het daglicht 
in binnenruim- 
ten worden  
nagebootst.
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UGR

Optimale planning met ERCO: 
zeer goede antiverblinding
ERCO ontwikkelt en produceert 
eigen lenzensystemen en bereikt 
daarmee een  indrukwekkende 
nauwkeurigheid in de  projectie 
van licht. Goed afge schermde 
armaturen bieden de  ontwerper 
veel vrijheid bij de lichtplanning – 
of het nu voor ergonomisch licht 
is op de werkplek, nauwkeurige 
accenten in het museum of ver-
rassende effecten in een shop. 
Een verblindingsvrije en uitge-
balanceerde verhouding tussen 
horizontale en verticale verlich-
tingssterktes – met name bij de 
verlichting van kantoorwerkplek-
ken met oval wide flood – garan-
deren een efficiënte verlichting 
in iedere toepassing. Bij lage en 
gemiddeld hoge ruimten vergroot 
de extreem brede lichtverdeling 
van de cilindrische pendelarmatu-
ren de gelijkmatigheid van de  
verlichting. In hoge ruimten  be - 
perken darklight-reflectoren met 
een cut-off van 40° de directe 
inkijk in de armatuur en maken op 
die wijze een voortreffelijk visual 
comfort mogelijk.

Cut-off 30°
Een uitgeba-
lanceerde ver-
houding  tussen 
horizontale en 
verticale verlich-
tingssterktes 
garandeert een 
efficiënte ver-
lichting in lage 
 ruimten.

Cut-off van 40° 
met stralings-
hoek van 90°
Een cut-off van 
40° garandeert 
een  uitmuntend 
visual  comfort; 
ook in hoge ruim-
ten. De extra 
wide flood verde-
ling bereikt met 
een stralingshoek 
van 90° boven-
dien een gelijk-
matige verlich-

ting en hoge 
cilindrische ver-
lichtingssterktes. 

De kleine, grafi-
sche weergaven 
in de catalogus 
vergemakkelij-
ken het zoeken 
naar de gewenste 
cut-off. Boven-
dien wordt het 
formaat van de 
lichtopening 
weergegeven.

Zeer hoog visual 
comfort
De darklighttech-
niek combineert 
een maximum 
aan visual com-
fort met een opti-
mum aan rende-
ment. 

Maat 5
40°

Pendelarmaturen Visual comfort 

Geschikt voor 
werkplekken op 
kantoor
ERCO ontwikkelt 
armaturen met 
een goede anti-
verblinding en een 
groot  visual com-
fort als uitgangs-
punten. Als hulp 
voor een zuiver 
genormeerde ver-
lichting  kunnen 
UGR-waarden 
worden gebruikt. 

Dit dient ech-
ter speciaal bij 
downlights niet 
aan de hand 
van vaste waar-
den te gebeuren, 
maar in overeen-
stemming met 
de  individuele 
indeling van de 
armaturen in de 
 ruimte.

Antiverblin-
dingsraster
Ervoor geplaatste 
antiverblindings-
rasters maken een 
groot visual com-
fort mogelijk van 
de in serie opge-
stelde collimato-
ren. Er zijn zowel 
armaturen voor 
werkplekken op 
kantoor  alsmede 
 lichtverdelingen 

met een stralings-
hoek van 90° voor 
hoge, verticale 
verlichtingssterk-
tes mogelijk.
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DALI

Pendelarmaturen Lichtspectrum en lichtregeling

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurweergave
De selectie van  hoogwaardige 
LED’s met het  uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de  ontwerper 
een indrukwekkende  lichtkwaliteit 
en zeer goede kleurweergave. 
Door het vrijwel UV- en infrarood- 
vrije licht zijn ERCO LED-arma-
turen zowel geschikt voor veelei-
sende conservatoire specificaties, 
alsmede voor de verlichting van 
warmtegevoelige objecten, zoals 
levensmiddelen.

Beste kleur-
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

Tunable white
In ERCO armatu-
ren met  tunable 
white LED-modu-
les kan de licht-
kleur traploos 
tussen 3000K en 
6000K veranderen. 
Zo kan de licht-
sfeer in de  ruimte 
worden  aangepast 
aan het daglicht 
of aan de per-
soonlijke stem-
ming.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt.

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
Schakelbare, fasendimbare en 
DALI dimbare bedrijfsapparatuur 
staan de integratie in iedere infra-
structuur toe. Bedrijfsapparaten 
zijn voor de ingezette LED- module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

DALI dimbaar
De DALI dim-
bare  armaturen 
zijn geschikt 
voor lichtregel-
installaties op 
basis van DALI. Ze 
zijn compatibel 
met de 2.0 stan-
daard. De indi-
viduele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual

Met LED's de beschadigingsfac-
tor verlagen
De spectrums van de high-power-
LED's hebben een lage beschadi-
gingsfactor en zijn daardoor bij  
uitstek geschikt voor musea.

Lichtbron  Relatieve 
beschadigings-
factor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92  0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198
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Pendelarmaturen Armaturensystematiek

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armaturen 
maken een onop-
vallende indruk 
en richten de 
focus op het licht. 
Speciaal bij kleine 
ruimten zijn com-
pacte armatuur-
afmetingen een 
voordeel.

Decoratieve 
 armaturenrand
Door de door-
schijnende ring 
bij Starpoint 
 ontstaat een 
 magisch licht-
effect.

Verschillende 
kleuren
Voor het af- 
stemmen van 
armaturenkleuren 
op de omgeving 
zijn de armaturen 
in verschillende 
kleuruitvoeringen 
verkrijgbaar.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffe-
lijk warmtemanagement. De inge-
togen vormentaal,  verschillende 
maten en lumenklassen bieden 
grote vrijheid in de lichtplanning. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de passieve koeling 
van de LED-module maken een 
sto ringsvrij en stil bedrijf moge-
lijk. Het warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor de optimale 
 bedrijfstemperatuur van de elek-
tronische componenten. De lange 
levensduur van LED’s en bedrijfs-
apparaten staat een onderhouds-
arm bedrijf toe. De eenvoudige 
montageprocedures zorgen voor 
korte installatietijden.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

De focus op montage
Het systeemdesign van ERCO 
staat verschillende montage- 
varianten toe om talloze, bouw-
kundige vereisten te kunnen 
bedienen.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.
www.erco.com/
individual

Afhankelijk van 
de armaturen-
familie zijn voor 
pendelarmaturen  
verschillende  
montagemogelijk- 
heden beschik-
baar: Kap voor 
directe montage 
aan het plafond 
of 3-fasen-adap-
ter respectieve-
lijk transadapter 
voor de flexibele 
positionering in 

de spanningsrail. 
Lineaire pendel-
armaturen met 
twee ophang-
punten beschik-
ken bovendien 
over een draad-
kabel met snel-
spanner. 
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Pendelarmaturen Armaturenindeling

Basisverlichting
Als afstand (d) tussen twee pen-
delarmaturen kan hoogte (h) van 
de armaturen tot het werkvlak 
worden gebruikt. Door de over-
lapping van de lichtbundels ont-
staat op die manier een goede 
gelijkmatigheid. Als  wandafstand 
is de helft van de armatuur-
afstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Grote armatuur-
afstand met 
Quintessence
De Batwing-ver-
deling van down-
lights van 90° 
staat een factor  
1,5 toe in de ver-
houding van de 
armatuurafstand 
(d) tot de hoogte  
(h) van de arma-
tuur tot het 
werkvlak.

Oval wide flood
Voor grote ver-
gadertafels is de 
lichtverdeling 
oval wide flood 
geschikt. Bij rijen 
van aaneengeslo-
ten kantoorwerk-
plekken dienen de 
armaturen tussen 
de werkplekken te 
worden gemon-
teerd.

Wide flood
Pendelarmaturen  
met de lichtver-
deling wide  
flood werden 
ontwikkeld voor 
opstelling in het 
midden boven 
individuele werk-
plekken op kan-
toor en balies.

Indirecte verlichting voor  
visual comfort en een ruimte-
lijk effect
Indirecte verlichting op lichte pla-
fonds verhoogt het visual comfort 
door diffuus gereflecteerd licht. 
Bovendien lijkt de ruimte hoger. 
Daarom dient de armatuur ten 
minste 0,5m onder het plafond  
te worden opgehangen (a).

Vuistregel: a ≥ 0,5m

Verlichting conform de norm 
voor werkplekken op kantoor
Voor een hoge gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van individuele werk-
plekken op kantoor dienen pen-
delarmaturen op een hoogte (h) 
van ca. 1,2m boven het werkblad 
te hangen.

Vuistregel: h ≤ 1,2m
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Het efficiënte systeem
voor groot visual
comfort

Het lichtwerktuig voor individu-
ele lichtpunthoogtes en grote
armatuurafstanden

Met Quintessence pendelarmaturen
kan de lichtpunthoogte individueel
worden afgestemd op de architec-
tuur en de toepassing. In sacrale
bouwwerken schept hun gericht
licht op deze wijze bijvoorbeeld
een contemplatieve sfeer. Hun
sobere vorm plaatst zowel in de
historische als in de hedendaagse
architectuur visuele accenten,
waarbij de pendellengtes op loca-
tie afzonderlijk kunnen worden
ingekort. Naast plafondmontage

met een kap kunnen Quintessence
pendelarmaturen via transadapters
in spanningsrails worden beves-
tigd en op die wijze flexibel in de
ruimte worden gepositioneerd.
Met een cut-off van 90° en 40°
zijn Quintessence pendelarma-
turen in verschillende maten het
ideale lichtwerktuig voor een basis-
verlichting met hoge cilindrische
verlichtingssterktes. De extreem
brede lichtverdeling maakt daarbij
grote armatuurafstanden mogelijk

met een hoge gelijkmatigheid en
een zeer goede antiverblinding.

Quintessence rond Pendelarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Pendeldownlights
Brede rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de vlakke verlichting op
een geringe afstand.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Quintessence rond Pendelarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Maat

Schakelbaar Schakelbaar

Quintessence rond Pendelarmaturen

Lichtverdeling

Maat 3 Maat 4

Regeling

Kleur (huis)

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1650lm 18W/2475lm

Pendeldownlights

Extra wide flood

Pendeldownlights

Extra wide flood
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d167

36
4

43
90

d167

36
4

43
90

Wit

10.000 kleuren *

Schakelbaar

Maat 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Pendeldownlights

Extra wide flood

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015736

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

ERCO High-power-LED’s

Cut-off 40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 359

1 ERCO darklight-reflector
– Cut-off 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Diffusorlens
– Van optisch polymeer
– Lichtverdeling: extra wide flood

4 Cilinder
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumprofiel, gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 ERCO transadapter of
plafondarmatuur met kap

– Wit
– Aansluitkabel met trekontlasting

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Reflector: mat goud, mat zilver of

mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence rond Pendelarmaturen
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Veeleisend licht voor
hoge ruimten

Veelzijdige lichttechniek met
hoge prestaties, ingetogen
vorm – voor gedifferentieerde
verlichting vanuit grote hoogte

Krachtig en met een goede antiver-
blinding zijn de Atrium dubbelfocus
armaturen zeer geschikt voor
toepassing in hoge ruimten, bij-
voorbeeld in foyers van openbare
gebouwen of ook in religieuze
ruimten. Het neutraal vormgegeven
cilindrische huis van de pendelar-
maturen krijgt door de lichtdichte
ventilatievoeg een markant desig-
naccent. De lichttechniek met
collimatoren en Spherolit-lenzen
genereert smal stralende downlight

lichtverdelingen en biedt daar-
mee precieze verlichting vanuit
grote hoogte. Het optionele indi-
recte lichtaandeel schept sfeer en
tempert contrasten. Dankzij hun
geringe gewicht kunnen deze onge-
compliceerd worden afgependeld
aan de bekabeling die zorgt voor
de voeding. Alle Atrium armaturen
hebben een zwarte antiverblin-
dingsconus voor een zeer groot
visual comfort. De zelfontwik-
kelde bedrijfsapparatuur biedt een

uniform bedrijfsgedrag van arma-
tuurgroepen alsmede dimwaarden
tot 0,1% via DALI – een belangrijk
criterium in kenmerkende toepas-
singsgebieden.

Atrium dubbelfocus Pendelarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Pendeldownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.
Goed visual comfort voor hoge ruimten.

LED-module
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Lichtverdeling: Flood, Wide flood

Pendeldownlights direct/indirect
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.
Goed visual comfort voor hoge ruimten.

LED-module
12W - 76W
1260lm - 9840lm
Lichtverdeling: Flood, Wide flood

Atrium dubbelfocus Pendelarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Atrium dubbelfocus Pendelarmaturen

Lichtverdeling

Maat 5 Maat 7

Lichtkleur 
(direct)

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Regeling

Kleur (huis)

Pendelbuis 
ophanging

Toebehoren

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

24W/3300lm 38W/4920lm 48W/6600lm 76W/9840lm
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Maat

Lichtverdeling

Maat 5 Maat 7

Vermogens- 
klasse LED

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Lichtkleur 
(direct)

Lichtkleur  
(indirect)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Regeling

Kleur (huis)

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/017686

Design en toepassing:
www.erco.com/atriumdfpendant

36W/4950lm 57W/7380lm 72W/9900lm 114W/14760lm

375ERCO Catalogus 2019

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



2

3

1

4

5

Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Voor hoge ruimten

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Verschillende maten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 359

1 ERCO Spherolit-lens (lichtopening
onder)

– Lichtverdelingen: flood of wide flood

Diffusor (lichtopening boven)
– Kunststof

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumprofiel, gecoat, van bin-

nen zwart gelakt
– Cut-off 30° of 40°
– Conus: kunststof, zwart

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

5 Plafondbevestiging met kap
– Wit of zwart
– Aansluitkabel met trekontlasting

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Atrium dubbelfocus Pendelarmaturen
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Tafels betoverend
ensceneren

Pendelarmaturen voor hotels,
bars en restaurants

In de Starpoint pendelarmaturen
komen Richard Kelly’s ontwerpprin-
cipes „Licht om te kunnen zien“ en
„Licht om te bekijken“ samen. De
lichtbundel die omlaag is gericht,
zorgt voor perfecte enscenering
van culinaire heerlijkheden en cock-
tails op tafels en buffetten. Een
blikvanger is de armatuurafsluiting
met een magisch stralende ring.
Met het doorschijnende element
dat alleen in de stralende toestand
zichtbaar is, ontstaat een subtiel

decoratief detail in de ruimte - bij
uitstek geschikt voor hotels, bars en
restaurants. Een variant in chroom
zorgt voor een vleugje Mid Cen-
tury Glamour en kan als spannend
contrast op voortreffelijke wijze
worden gecombineerd met ruwe
materialen, zoals hout en natuur-
steen.

Starpoint Pendelarmaturen

377ERCO Catalogus 2019

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



Accentuering
Accentuering van objecten
met een brede lichtbundel.

Pendeldownlights
Brede rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de vlakke verlichting op
een geringe afstand.

LED-module
8W
600lm - 830lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Starpoint Pendelarmaturen
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Starpoint Pendelarmaturen

Lichtkleur

Maat 2

Vermogens- 
klasse LED

Maat

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Regeling

Pendeldownlights

Extra wide flood

Fasendimbaar

Wit Wit/doorschijnend

Zwart Zwart/ 
doorschijnend

Chroom Chroom/ 
doorschijnend

10.000 kleuren * 10.000 kleuren */ 
doorschijnend

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012487

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint-pendant
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Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

Decoratieve armaturenrand

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 359

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdeling: extra wide flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Doorschijnende ring
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, helder, buiten hoogglan-

zend bedampt

of

Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, zwart

4 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of chroom
– Aluminium profiel, geëpoxeerd of

verchroomd

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

6 ERCO 3-fasen-adapter of
plafondarmatuur met kap

– Wit of zwart
– Aansluitkabel, doorschijnend, met

trekontlasting

Varianten op aanvraag
– Lichtkleuren: 2700K of 4000K met

CRI 90
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Starpoint Pendelarmaturen
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Het licht met vele
varianten voor modern
werken

Autonoom design voor effici-
ënt 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 ont-
werpers alle vrijheid om armaturen
flexibel en op de optimale hoogte
in de ruimte op te stellen. 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
combineert een zeer efficiënt
lenzensysteem met een antiver-
blindingsraster voor visual comfort
en rendement op hetzelfde hoge
niveau. Optioneel straalt een geïn-
tegreerde uplight diffuus naar
boven. In de tunable white-uitvoe-
ring ondersteunt Jilly bovendien
dynamische lichtconcepten die het
ritme van het daglicht het kantoor
binnenloodsen.

Jilly lineair Pendelarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Pendeldownlights
Brede rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de vlakke verlichting op
een geringe afstand.

LED-module
12W
1920lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Pendeldownlights direct/indirect
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de basisverlichting en
een indirect lichtaandeel voor het
verlichten van het plafond.

LED-module
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

LED-module tunable white
40W
4150lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor vlakke verlichting op een geringe
afstand.

LED-module
12W
1920lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
direct/indirect
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting en een indirect
lichtaandeel voor het verlichten van het
plafond.

LED-module
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

LED-module tunable white
40W
4150lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Jilly lineair Pendelarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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00

Maat

Jilly lineair Pendelarmaturen

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis/- 
antiverblindings-
raster)

1500mm

Lichtkleur 
(direct)

Vermogens- 
klasse LED 24W/3840lm

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Schakelbaar

DALI

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis/- 
antiverblindings-
raster)

1500mm

Lichtkleur 
(direct)

Lichtkleur  
(indirect)

Vermogens- 
klasse LED 39W/6315lm 64W/7990lm

Tunable white

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Schakelbaar

DALI

DALI

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Wit/Zilver 10.000 kleuren */ 
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/017796

Design en toepassing:
www.erco.com/jilly-linear-pendant

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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3.000K 6.000K

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
lichtopeningen 
uitgelijnd. 
Dankzij UGR < 
19 in de 55°as 
is deze uiterma
te geschikt voor 

de  efficiënte 
verlichting van 
tegenover elkaar 
liggende werk
plekken op kan
toor en van grote 
vergadertafels.

Perfecte lichtverdelingen voor 
werkplekken op kantoor, voor 
vergadertafels en balies
ERCO kiest bij Jilly voor licht
projectie met de precisie en effi
ciency van lenzen – zowel voor 
omlaag als naar het plafond 
gericht licht. Naast de genormeer
de basisverlichting van kantoor
werkplekken wordt op die manier 
de waarneming van de architec
tuur versterkt. Met tunable whi
te LEDmodules kan bovendien de 
lichtkleur van het indirect licht 
op het daglicht of de persoonlijke 
voorkeuren worden afgestemd.

Drie lichtsterk-
teverdelings-
dia-grammen 
voor exac-
te lichtbereke-
ningen
Naast de optio
nele, naar boven 
gerichte lichtope
ning zijn voor Jil
ly lineair pende
larmaturen twee 
 lichtverdelingen 
beschikbaar 
voor het omlaag 
gerichte licht. Een 
voor de linker en 
een voor de rech

terlichtopening.
Met lichtbe
rekeningspro
gramma‘s, zoals 
 Dialux, kunnen 
daardoor het ver
lichtingsniveau 
en de gelijkma
tigheid op hori
zontale  vlakken 
exact worden 
berekend.

Extra wide flood
De rotatiesym
metrische licht
sterkteverdeling 
met een stra
lingshoek van 85° 
maakt een goede 
herkenning van 
gezichten moge
lijk dankzij de 
hoge, cilindrische 
verlichtingssterk
tes. Daardoor zijn 
Jilly lineair pen

delarmaturen 
geschikt voor een 
hoogwaardige 
basisverlichting.

Tunable whi-
te-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 
bijvoorbeeld 
lichtconcepten 
voor Human  
Centric Lighting 
te ondersteunen.

Jilly lineair Pendelarmaturen
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90°x 55°90°x 55°

85°

a

85°85°

85°85°

Drie lichtverdelingen voor de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor en voor bestuursge-
bouwen
Jilly lineair biedt ontwerpers drie 
lichtsterkteverdelingen voor de 
in zones verdeelde, op de waar
neming gerichte verlichting van 
kantoor en bestuursgebouwen. 
De lichtverdeling extra wide flood 
is bestemd voor de basisverlich
ting.  

Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege 
planningsfase zowel zijn bestemd 
voor de bepaling van de benodig
de armaturen als voor de calcula
tie van de te verwachten kosten 
voor de beoogde lichtoplossing.

Oval wide flood:  
verlichting volgens de norm 
voor werkplekken op kantoor 
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineair Pendelarmaturen

Indirect:  
verlichting voor visual comfort 
en een ruimtelijk effect 
Indirecte verlichting op lichte pla
fonds verhoogt het visual comfort 
door diffuus gereflecteerd licht. 
Bovendien lijkt de ruimte hoger. 
De indirecte verlichting is ver
krijgbaar in combinatie met extra 
wide flood of oval wide flood. 
Daarom dient de armatuur ten 
minste 0,5m onder het plafond te 
worden opgehangen (a).

Vuistregel: a ≥ 0,5m

Met oval wide flood kunnen werk
plekken op kantoor  efficiënt 
worden verlicht. De brede 
lichtverdelingen maken grote ar
matuurafstanden mogelijk en zor
gen daardoor voor economische 
oplossingen. De indirecte verlich
ting zorgt voor een prettige ver
lichting van het plafond.

Extra wide flood:  
algemene verlichting voor  
kantoor en bestuursgebouwen
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 13.8

Tunable white

Verhoogd visual comfort

ERCO high-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 359

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood of

oval wide flood

2 ERCO LED-module
– Mid-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) en tunable
white (3000-6000K)

3 Antiverblindingsraster
(lichtopening onder)

– Kunststof, zwart gelakt of alumini-
umcoating, zilver, hoogglanzend

Diffusor (lichtopening boven)
– Kunststof, met structuur

4 Huis
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumprofiel/kunststof, geë-

poxeerd

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

6 Ophangingen
– Staaldraadophanging met 1-punts

plafondbevestiging en snelspanner
voor hoogteverstelling

– Plafondbevestiging met kap, metaal/
kunststof, wit

Varianten op aanvraag
– Mid-power-LED’s: 2700K, 3000K,

3500K of 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver, mat champagne of mat
koper gelakt en andere kleuren

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Jilly lineair Pendelarmaturen
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Lineair, krachtig en
extreem variabel

Veelzijdige pendelarmaturen
met lineair profiel en direct/
indirect lichtaandeel

Hun aanwezigheid valt vrijwel niet
op, maar hun lichteffect is uiterst
variabel: dat is het concept van
de Compar pendelarmaturen die
met hun slank, puristisch armatuur-
huis bij uitstek geschikt zijn voor
architectuurverlichting en verlich-
ting op kantoren die aan vele eisen
moeten voldoen. Het opgehangen
profiel heeft dezelfde afmetingen
als de Hi-trac spanningsrails. Het
combineert directe en indirecte
verlichtingscomponenten: twee

Compar modules per armatuur
worden gebruikt voor de directe
verlichting. De innovatieve, lineaire
lichttechniek biedt verschillende
vermogens en lichtverdelingen
om, afhankelijk van de toepassing,
volgens de norm verblindingsvrije
werkplekverlichting te verzorgen.
De geïntegreerde uplight straalt
diffuus naar boven. Deze is, behalve
in de lichtkleuren van de ERCO
armaturensystematiek, ook ver-
krijgbaar in de uitvoering tunable

white: voor stemmige, dynamische
sfeerverlichting tot en met con-
cepten waardoor het ritme van het
daglicht in het kantoor doordringt.

Compar lineair Pendelarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Pendeldownlights
Brede rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de vlakke verlichting op
een geringe afstand.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Pendeldownlights direct/indirect
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdeling voor de basisverlichting en
een indirect lichtaandeel voor het
verlichten van het plafond.

LED-module
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

LED-module tunable white
40W
4150lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Pendeldownlights oval wide flood
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor vlakke verlichting op een geringe
afstand.

LED-module
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
direct/indirect
Brede, tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor de basisverlichting en een indirect
lichtaandeel voor het verlichten van het
plafond.

LED-module
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

LED-module tunable white
40W
4150lm
Lichtverdeling: Oval wide flood

Compar lineair Pendelarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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1600

30
00

38
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Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Compar lineair Pendelarmaturen

Lichtkleur 
(direct)

Lichtverdeling 
(direct)

Vermogens- 
klasse LED

1200mm 1600mm

24W/3300lm

38W/4920lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Regeling

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart
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30
00

38

72

1200

Maat

Schakelbaar

DALI

Lichtkleur 
(direct)

Lichtkleur  
(indirect)

Lichtverdeling 
(direct)

Vermogens- 
klasse LED

1200mm

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Regeling

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

DALI

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016773

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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30
00

38

72

1600

Maat

Schakelbaar

DALI

Lichtkleur 
(direct)

Lichtkleur  
(indirect)

Lichtverdeling 
(direct)

Vermogens- 
klasse LED

1600mm

Compar lineair Pendelarmaturen

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Regeling

Kleur  
(huis/antiver-
blindingsraster)

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

DALI

Wit/Zilver 10.000 kleuren */
Zilver

Wit/Zwart 10.000 kleuren */
Zwart

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016773

Design en toepassing:
www.erco.com/compar-linear-pendant

* op aanvraag verkrijgbaar
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90°x 55°60° 60°90°x 55°

Compar lineair Pendelarmaturen

beproefde arma
tuuruitlijning van 
de lineaire kan
toorverlichting.

Het gebruik van 
oval wide flood
Met 90°x55° is 
de lichtverdeling 
oval wide flood 
gedimensioneerd 
voor een efficiën
te werkplekver
lichting op kan
toor. De vorm 
van de lichtbun
del, dwars ten 
opzichte van 
de armatuur 
richt zich op de 

Oval wide flood
In navolging van 
lineaire verlich
tingssystemen is 
de met 90°x55° 
brede, tweezij
dige lichtverde
ling dwars op de 
lichtopeningen 
uitgelijnd. 
Dankzij UGR < 
19 in de 55°
as is deze uiter
mate geschikt 

Wide flood
De 60° wide 
floodverdeling  
van Compar  
lineair pendel
armaturen vol
doet met UGR  
< 19 aan de 
genormeerde 
vereisten voor 
werkplekken op 
kantoor.  De rota
tiesymmetrische 
lichtsterktever

deling is geschikt 
voor individuele  
werkplekken of 
balies

voor de  efficiënte 
verlichting van 
tegenover elkaar 
liggende werk
plekken op kan
toor en van grote 
vergadertafels.

Perfecte lichtverdelingen voor 
werkplekken op kantoor, ver-
gadertafels en balies
ERCO kiest bij Compar lineair voor 
de precisie en efficiency van len
zen voor de lichtprojectie – zowel 
voor omlaag als naar het plafond 
gericht licht. Naast de genor 
meerde basisverlichting van  
kantoorwerkplekken wordt op 
die manier de waarneming van 
de architectuur versterkt. Met 
tunable white LEDmodules kan 
bovendien de lichtkleur van het 
indirect licht op het daglicht of  
de persoonlijke voorkeuren wor
den afgestemd.

Drie lichtsterkte- 
verdelingsdia-
grammen voor 
exacte licht-
berekeningen
Naast het optio
nele, naar boven 
gerichte licht 
zijn voor Compar 
lineair pendel
armaturen twee 
andere identieke 
lichtverdelingen 

mogelijk voor het 
omlaag gerichte  
licht. Een voor 
de linker en een 
voor de rechter
lichtopening.  
Met lichtbe
rekeningspro
gramma‘s, zoals 
 Dialux, kunnen 
daardoor het ver
lichtingsniveau 
en de gelijkma

tigheid op hori
zontale  vlakken 
exact worden 
berekend.
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90°x 55°90°x 55°

60° 60°

60° 60°

a

85°85°

85°85°

Er zijn drie lichtverdelingen 
voor genormeerde werkplek-
verlichting op kantoor
Compar lineair pendelarmaturen  
bieden ontwerpers gedifferen
tieerde lichtsterkteverdelingen 
voor de op de waarneming  
gerichte verlichting, verdeeld in 
zones, van werkplekken, vergader 
tafels en balies op kantoor en in 
bestuursgebouwen, maar ook 
voor culturele en horecaprojecten.
 

Er zijn vuistregels voor de arma
turenindeling die in de vroege  
planningsfase zowel zijn bestemd  
voor de bepaling van de benodigde  
armaturen als voor de calculatie 
van de te verwachten kosten voor 
de beoogde lichtoplossing.

Oval wide flood:
Genormeerde verlichting voor 
werkplekken op kantoor
Voor een grote gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van werkplekken op 
kantoor kan de armatuurafstand 
(d) tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het werkvlak bedragen.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Indirect en wide flood:
Indirecte verlichting voor visual  
comfort en een ruimtelijk effect
Indirecte verlichting op lichte pla
fonds verhoogt het visual comfort 
door diffuus gereflecteerd licht. 
Bovendien lijkt de ruimte hoger. 
Daarom dient de armatuur ten 
minste 0,5m onder het plafond te 
worden opgehangen (a).

Vuistregel: a ≥ 0,5m

Wide flood:
Genormeerde verlichting voor 
werkplekken op kantoor
Voor een hoge gelijkmatigheid en 
goede gezichtsherkenning bij de 
verlichting van individuele kan
toorwerkplekken dient de arma
tuur op een hoogte (h) van ca. 1,2m  
boven het werkblad te hangen.

Vuistregel: h ≤ 1,2m

Compar lineair Pendelarmaturen

Extra wide flood:  
Algemene verlichting voor  
kantoor en architectuur
Als geraamde armatuurafstand (d) 
kan voor een gelijkmatige basis
verlichting met extra wide flood 
tot en met het 1,5voudige van 
de hoogte (h) van de armatuur 
boven het te verlichten vlak wor
den aangehouden. De voor het 
betreffende gebruik gemiddel
de verlichtingssterkte dient met 
een lichtberekening te worden 
 gecontroleerd.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Voor werkplekverlichting op
kantoor vanaf UGR 14.9

Tunable white

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 359

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval wide flood

2 ERCO LED-module
– High-power- en Mid-power-

LED’s: warmwit (3000K), neu-
traalwit (4000K) en Tunable white
(3000-6000K)

3 Antiverblindingsraster
(lichtopening onder)

– Kunststof, zwart gelakt of alumini-
umcoating, zilver, hoogglanzend

– Cut-off 30°

Diffusor (lichtopening boven)
– Kunststof, met structuur

4 Huis
– Aluminiumprofiel, gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

6 Ophangingen
– Staaldraadophanging met 1-punts

plafondbevestiging en snelspanner
voor hoogteverstelling

– Plafondbevestiging met kap, metaal/
kunststof, wit

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsraster: mat goud,

mat zilver of mat champagne gelakt
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compar lineair Pendelarmaturen
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Werkplekarmaturen LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
Bij een hedendaagse kantoorver-
lichting komen efficiency en visual 
comfort op de eerste plaats – een 
sterk punt van de ERCO werkplek-
armaturen. Want ERCO koopt de 
LED’s in bij vooraanstaande pro-
ducenten. Deze zijn geselecteerd 
 volgens de hoogste eisen met 
betrekking tot lichtstroom, rende-
ment, kleurweergave, kleurlocatie, 
alsmede consequente elektrische 
eigenschappen voor seriepro-
ductie. Daardoor genereren alle 
armaturen een indrukwekkende  
lichtkwaliteit met nauwkeurige 
lichtverdeling zonder kleurver-
schuivingen. ERCO ontwikkelt en 
produceert de LED-modules zelf en 
zorgt op die manier voor unifor-
me kwaliteit in alle productfami-
lies. Voor een precieze lichtwerking 
worden de LED’s op de printplaat in 
overeenstemming met het beoog-
de lichteffect van de  betreffende 
armatuur gerangschikt. ERCO 
lichtwerktuigen garanderen daar-
door een efficiënte verlichting met 
een langdurig behoud van de hoge 
lichtstroom. De doorlopende kwa-
liteitscontrole van de door ons zelf 
ingerichte LED-modules garan-
deert een lage uitval. Bovendien is 
het passieve warmtemanagement 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED’s wat resul-
teert in een onderhoudsarm bedrijf 
van de armaturen.

Beste kleur-
weergave
ERCO hecht gro-
te waarde aan 
een zeer  goede 
kleurweergave 
alsmede aan een 
geringe kleurto-
lerantie. 

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle door  
ERCO ingezette 
high-power-LED‘s 
meer dan 90% 
van hun aan-
vankelijke licht-
stroom. Maximaal 
10% van de LED‘s 

mag op dit tijd-
stip lager zijn dan 
dat (L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED‘s 
een specificatie 
van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.
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Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
werkplekken
Werkplekarmaturen van ERCO vol-
doen aan alle vereisten voor licht 
voor productief werken: zeer goe-
de cut-off, vrij positioneerbaar 
en traploos dimbaar. Het gebruik 
van moderne fotometrische simu-
laties bij de ontwikkeling maakt 
een voortreffelijke lich tkwaliteit 
mogelijk met een  uitstekende 
gelijkmatigheid bij  tegelijkertijd 
een hoge antiverblinding. Het 
gesloten, optische systeem ver-
mindert schoonmaakkosten en 
zorgt voor een onderhoudsarm 
bedrijf. Antiverblindingselemen-
ten bij de lichtuittreding mini-
maliseren reflecties ook bij  vlakke 
inkijkhoeken en genereren een 
hoog visual comfort op de werk-
plek. Door de met 180° draaibare 
armatuurkop kan het te verlichten 
vlak – ook bij tafelinbouwarma-
turen – vrij worden bepaald.

Individuele ver-
lichting van 
werkplekken
Een breed stra-
lende, gelijkma-
tige lichtverde-
ling richt het 
licht nauw keurig 
op het gebied 
van de kijktaak. 
De  gedefinieerde 
hoogte van de 
lichtuittreding 
genereert een 
optimaal beeld 

van het licht – 
of het nu als 
 leeslicht is of een 
onderdeel van 
een genormeerde 
planning voor de 
werkplek.

Werkplekarmaturen Lichtverdeling, visual comfort en lichtregeling

Zeer hoog visual 
comfort
Het optische 
 systeem bevindt 
zich achter in 
de armatuur en 
is ook bij inkijk 
onder een zeer 
vlakke hoek per-
fect afgeschermd.

Maximaal 
 dimbaar
ERCO werkplek-
armaturen 
 kunnen via aan-
raaktoetsen aan 
de armatuur 
 worden ingescha-
keld en traploos 
tot op 1%  worden 
gedimd.

ERCO bedrijfs-
apparatuur
ERCO ontwikkelt 
eigen bedrijfs-
apparatuur voor 
werkplekarma-
turen en garan-
deert daardoor 
een identiek dim-
gedrag met alle 
ERCO armaturen.

LED-technologie  
voor  werkplekken
Het warmtema-
nagement van de 
ERCO werkplek-
armatuur staat 
een voor het 
optische systeem 
geoptimaliseerde 
lichtstroom toe. 

Met een systeem-
vermogen van 
13W is de arma-
tuur  daardoor 
een  lichtoplossing 
met een gering 
energieverbruik 
voor werkplekken.
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Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

0.009 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 30

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

 EN55015,AV

 EN55015,QP

LISN:ESH2-Z5-N

M
ag

ni
tu

de
 [d

Bµ
V]

Frequency [MHz]

Twee armatu-
renvarianten 
voor de tafel
Met stavoet 
kan Lucy vrij in 
de ruimte wor-
den gepositio-
neerd en biedt 
individueel licht 
op de  werkplek. 
Het geïntegreer-
de bedrijfsappa-
raat en een voe-
ding met  stekker 
vergemakkelijken 
aansluiting ervan.

Zonder stavoet 
kan de  armatuur 
in het  tafelblad 
worden ver-
zonken. In deze 
gefixeerde posi-
tie is Lucy onder 
andere geschikt 
voor werk plekken 
in openbare zones.

Werkplekarmaturen Armaturensystematiek en montage

Optimale planning met ERCO: 
design voor het dagelijks werk
ERCO heeft zich afgevraagd hoe 
moderne lichtwerktuigen er op de 
hedendaagse dynamische werk-
plek uitzien. Als archetype voor 
digitaal licht op de werkplek ver-
enigt Lucy innovatief design met 
efficiënte, duurzame lichttech-
niek. Met haar minimalistische 
vorm biedt ze een grote vrijheid 
bij de vormgeving. Lucy integreert 
bescheiden in de architectuur – of 
het nu op een klein kantoor is of in 
de leeszaal van een bibliotheek.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

180° draaibaar
Zowel met sta-
voet als ook met 
bevestiging op 
tafels is Lucy met 
180° draaibaar en 
kan individueel op 
de kijktaak wor-
den uitgelijnd.

Vaste installatie 
ter plaatse
Als variant voor 
de bevestiging op 
tafels kan Lucy in 
tafelbladen met 
een dikte van 
10-40mm worden 
verzonken.

Uitstekend 
warmte-
management
Het  thermisch 
management 
 verwezenlijkt 
optimale omstan-
digheden voor 
langdurig onon-
derbroken gebruik. 
Daarmee zorgt 
ERCO ervoor dat 
de LED’s hun 
maximale licht-
stroom  afgeven  

en dat componen-
ten of bedrijfs-
apparaten die 
gevoelig zijn voor 
warmte, hun vol-
ledige  levensduur 
bereiken. 
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Ideaal voor digitale
werkplekverlichting

Innovatief design voor een
hoge productie tijdens het werk

Licht om te denken, licht om gecon-
centreerd te werken, licht voor
creatieve concepten - met Lucy
brengt ERCO professionele LED-
lichttechniek naar iedere werk-
plek, bijvoorbeeld in bibliotheken,
kantoren of woningen. Het mini-
malistische design is flexibel in
zijn toepassing, hoogwaardig
als verschijning en intuïtief in de
bediening. Voor vaste montage ter
plaatse op werkplekken in openbare
gebouwen kan de armatuur in het

tafelblad worden verzonken. Zoals
bij de variant met stavoet blijft
de armatuurkop draaibaar met
180° en kan individueel worden
uitgelijnd. Het gesloten optische
systeem ligt beschermd binnenin
de armatuur en garandeert daar-
door verblindingsvrij licht met een
groot visual comfort. Via een aan-
raaktoets is Lucy schakelbaar en
kan tot en met 1% traploos worden
gedimd.

Lucy Werkplekarmaturen
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Werkplekverlichting
Werkplekverlichting door
middel van asymmetrische
lichtverdeling.

Werkplekarmaturen
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor op de werkplek gerichte verlich-
ting op tafels.

LED-module
10W
930lm - 1230lm

Lucy Werkplekarmaturen
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Lucy Werkplekarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Dimbaar Dimbaar

749mm 710mm

Vermogens 
klasse LED 10W/1230lm 10W/1230lm

Werkplekarmaturen

Breed stralend

Werkplekarmaturen

Breed stralend

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015739

Design en toepassing:
www.erco.com/lucy
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 398

1 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

2 ERCO optisch systeem
– Reflector: kunststof, aluminiumcoa-

ting, glanzend
– Softec lens
– Antiverblindingselement: kunststof,

zwart

3 Armatuur
– Wit (RAL9002), zwart of zilver
– Aluminiumprofiel, gecoat
– 180° draaibaar
– Drukknop met geïntegreerde dimmer

4 Bedrijfsapparaat
– Dimbaar

5 Stavoet
– Aluminiumgietwerk, gecoat
– Staand oppervlak, antislipkunststof,

antraciet

of

Tafelbevestiging
– Inbouwhuls, messing, geëpoxeerd,

voor tafelbladdiktes van 10-40mm
– Schroefbevestiging

6 Netvoeding met stekker

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lucy Werkplekarmaturen
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Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische  eigenschappen voor 
serieproductie. Voor maximale 
efficiency, indrukwekkende licht-
kwaliteit en een groot  visual  
comfort ontwikkelt en  produceert 
ERCO zelf de LED- module. Om 
lenzen nauwkeurig passend te 
kunnen opnemen, geschiedt de 
opstelling van de LED’s op de 
printplaat overeenkomstig het 
beoogde  lichteffect. ERCO licht-
werktuigen maken daardoor een 
efficiënte verlichting mogelijk 
met een langdurig hoog behoud 
van de lichtstroom. De doorlo-
pende kwaliteitscontrole van de 
door ons zelf ingerichte LED-
modules garandeert een hoge 
beveiliging tegen  uitval. Het pas-
sieve warmtemanagement is 
 gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Wandarmaturen LED-modules

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle door  
ERCO ingezette 
high-power-LED‘s 
meer dan 90% 
van hun aan-
vankelijke licht-
stroom. Maximaal 
10% van de LED‘s 

mag op dit tijd-
stip lager zijn dan 
dat (L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED‘s 
een specificatie 
van L90.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.
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 Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht in een 
ERCO LED-pla-
fondwasher wordt 
door drie ele-
menten  efficiënt 
ergens heen ge - 
leid: de  primaire 
lens met de lens 
direct op de LED-
chip voor een 
halfronde licht-

straling, de 
secundaire lens 
als collimator 
voor het  parallel 
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. De keuze 
van de Spherolit-
lens bepaalt de 
lichtverdeling.

Compact 
 lenzensysteem
Dankzij het com-
pacte lenzen-
systeem berei-
ken Starpoint 
wandarmaturen 
een zeer hoog 
bedrijfsrendement 
van de arma-
tuur. Collimator 
en Spherolit- lens 
worden daarbij 
tot één element 
samengevoegd.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve Spherolit- techniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
De optische 
 systemen voor 
LED-lichtwerk-
tuigen  verschillen 
in grote mate 
van de  klassieke 
armaturen. ERCO  
ont wikkelt en 
produceert deze  
systemen zelf. 
Door deze opti-
male afstemming 
wordt het volle-
dige  potentieel 
aan efficiency 
en lichtkwaliteit 
benut.

Wandarmaturen Lenzensystemen

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Voor de  hoogste 
eisen bij de pla-
fondwashing 
heeft ERCO arma-
turen ontwikkeld 
die een buitenge-
woon hoge gelijk-
matigheid van de 
verlichtingssterk-
tes genereren.
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Lichttechniek bij plafond-
washers
De lichttechniek van de plafond-
washers met LED valt op door de 
efficiency en een zeer gelijkmatig 
lichtsterkteverloop, wat grote ar-
matuurafstanden mogelijk maakt 
voor een energiezuiniger resul-
taat. De breed of diep stralende 
Spherolit-lenzen zorgen voor een 
afstemming van de lichtsterkte-
verdeling volgens de betreffende 
verlichtingstaak. Vrij van strooi-
licht, met name ook op het mon-
tageoppervlak, en een zeer goede 
antiverblinding voor een prima  
visual comfort  behoren tot de ver-
dere kenmerken van de plafond-
washers. 

Breed stralend
Voor een energie-
zuinige verlich-
ting van  gangen 
en hallen is de 
breed  stralende 
versie van de 
 plafondwasher 
met LED uiter-
mate geschikt.

Diep stralend
Grote plafond-
vlakken kunnen 
met de diep stra-
lende versie met 
effect worden 
verlicht.

Wandarmaturen Lichtverdelingen en lichtspectrum

Verschillende 
lichtkleuren
Warmwitte LED’s 
brengen warme 
materialen, zoals 
hout, perfect tot 
leven. Neutraal-
witte LED’s bena-
drukken koele 
materialen, bijv. 
beton of metaal, 
en hebben een 
hoger rendement.

Lichtkleuren en kleurrijk licht
Via de verschillende kleurtempe-
raturen warmwit en neutraalwit 
kunnen subtiele contrasten wor-
den opgebouwd en kan het licht 
op de kleur van het  materiaal 
worden afgestemd. Met  kleurrijk 
licht kunt u de omgeving met 
bescheiden of dramatische con-
trasten vormgeven of omtove-
ren. LED’s zijn hierbij zeer indruk-
wekkend: zowel door hun grote 
efficiency als door een buitenge-
woon grote flexibiliteit. 

Varianten voor 
omlaag en 
omhoog gerich-
te verlichting
De omhoog 
gerichte licht-
bundels  bieden 
bovendien de 
optie om de wan-
den over een 
groot oppervlak 
met strijklicht te 
verlichten.

Decoratieve wandverlichting
Met strijklicht kunnen mar kante 
lichteffecten op wanden  worden 
gegenereerd. De lichtbundels 
 creëren een blikvanger met een 
grotere, decoratieve werking. 

RGBW-arma-
turen
De modules van 
de RGBW-arma-
turen bestaan uit 
een combinatie 
van gekleurde en 
warmwitte LED’s.  
Dit maakt het 
mogelijk om wit 
licht te genere-
ren met de trap-
loos veranderbare 
kleurtempe ratuur 
en de zeer  goede 

kleur weergave, 
alsmede om 
gewenste  pastel- 
resp.  volle  kleuren 
zonder kleurscha-
duwen te reali-
seren. De licht-
technische en 
elektrische gege-
vens over ERCO 
RGBW-armaturen 
verwijzen naar 
maximale waar-
den.

Meer informa-
tie treft u aan 
onder: 
www.erco.com/
service/RGBW
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Wandarmaturen Armaturensystematiek

 Verkrijgbaar 
in rond of 
 rechthoekig
Voor de ver-
schillende vorm-
gevingen is de 
 vloerwasher in 
twee  varianten 
beschikbaar – 
rechthoekig en 
rond.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten die 
gevoelig zijn voor 
warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Armaturensystematiek voor de 
praktijk
Kenmerkend voor het productpro-
gramma van ERCO is een conse-
quente armaturensystematiek. Op 
deze manier kunnen lichtwerktui-
gen die qua design zeer op elkaar 
lijken, voor de meest uiteenlo-
pende verlichtingstaken  worden 
ingezet. Deze strategie maakt niet 
alleen in de vormgeving maar 
ook technisch een overtuigende 
indruk.

De meest moderne technologie
ERCO hecht bij de architectuur-
belichting bijzonder veel  waarde 
aan hoge efficiency bij een tege-
lijkertijd goed visual comfort. Bij 
deze strategie horen factoren 
 zoals het uitstekende warmtema-
nagement, naleving van de richt-
lijnen voor de elektromagnetische 
compatibiliteit, alsmede de infra-
structuur voor het integreren van 
lichtregelinstallaties op basis van 
DALI.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armaturen 
maken een onop-
vallende indruk 
en richten de 
focus op het licht. 
Speciaal bij kleine 
ruimtes zijn com-
pacte armatuur-
afmetingen een 
voordeel.

Verschillende 
kleuren
Voor het af- 
stemmen van 
armaturenkleuren 
op de omgeving 
zijn de armaturen 
in verschillende 
kleuruitvoeringen 
verkrijgbaar.

Decoratieve 
 armaturenrand
Door de door-
schijnende ring 
ontstaat een 
 magisch licht-
effect.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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IP44

DALI

Gemakkelijke 
installatie
Met snelle en 
eenvoudige in - 
stallatieprocessen  
levert ERCO een 
beslissende bij-
drage om  kosten 
en tijd op de 
bouwlocatie te 
minimaliseren.

Beschermings-
graad IP44  
Armaturen met 
beschermings-
graad IP44  
zijn beschermd 
tegen het binnen-
dringen van 
 vaste, vreemde 
stoffen die gro - 
ter zijn dan 1mm  
en bieden be - 
scherming tegen 
spatwater uit alle 
richtingen.

Afsluitende of 
afdekkende 
mon tage moge-
lijk
Voor een precie-
ze en elegante 
lijn in de archi-
tectuur biedt 
ERCO een afslui-
tende inbouw 
aan. Optioneel 
is het  afdekkend 
inbouwdetail  
als standaard 
beschikbaar.

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

De focus op montage
Het gedifferentieerde product-
programma van ERCO bewijst 
zich ook in speciale situaties – of 
het nu bij het ontwerp van pre-
cieze inbouwdetails is of bij de 
 vereisten voor een hoge bescher-
mingsgraad. 

Wandarmaturen schakelen en 
dimmen
Schakelbare, DALI en fasendim-
bare bedrijfsapparatuur maakt 
integratie in iedere infrastructuur 
mogelijk. Bedrijfsapparaten zijn 
voor de ingezette LED-module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

Wandarmaturen Planningsgegevens en lichtregeling
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Wandarmaturen Armaturenindeling

Grote armatuur-
afstanden
De krachtige 
lichttechniek van 
ERCO maakt bij 
veel producten 
bovengemiddelde 
armatuurafstan-
den mogelijk. Dit 
minimaliseert het 
vereiste aantal 
armaturen.

Basisverlichting
Verlichte plafonds verlenen de 
ruimte een hoge, royale indruk.  
De montageafstand ten opzichte  
van het plafond dient echter, 
gericht op vormgevingscriteria, 
ten minste 0,8 meter te bedragen. 
In een ruimte met een 3 meter 
hoog plafond voldoet dit onge-
veer aan de hoogte van het deur-
kozijn.

Opstelling: a > 0,8m

Accentuering 
Wandarmaturen met zowel neer-
waarts als opwaarts gerichte licht-
verdelingen structureren wand-
vlakken. Hun strijklicht benadrukt 
bovendien de plasticiteit van 
materialen. Om verblinding te ver-
mijden, dienen armaturen met 
een lichtuittreding naar boven 
niet onder ooghoogte te worden 
gemonteerd.

Breedstraling
Vloerwashers maken een beschei-
den, verblindingsvrije en gelijk-
matige verlichting van gangen en 
verkeerszones mogelijk. De aan-
bevolen montagehoogte (h) ligt 
daarbij tussen 0,4m en 1m boven 
de vloer.

Opstelling: h = 0,4m tot 1m
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Plafonds in een ruimte
ensceneren

Deze plafondwasher verlicht
plafonds met grote gelijkmatig-
heid

Op deskundige wijze plafonds
ensceneren, dat kan met de Pantrac
wandarmaturen. De armaturen
accentueren de draagconstructie
en laten ruimtes hoger lijken. Met
stucwerk en beschilderingen ver-
sierde plafonds krijgen een nieuwe
dimensie. Pantrac concurreert niet
met de architectuur. Het arche-
typische, kubistische design blijft
bescheiden en plaatst de armatuur
op de achtergrond.

De armatuur is leverbaar in
verschillende maten en lichtverde-
lingen. Dat zorgt voor de optimale
verlichting van een plafond in
een ruimte met zo min mogelijk
armaturen. Pantrac wordt daardoor
een energiezuinige en effectieve
lichtoplossing.

Pantrac Wandarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Plafondwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling voor de gelijkmatige
verlichting van het plafond.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Pantrac Wandarmaturen

412 ERCO Catalogus 2019 Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/pantrac-w

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

http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/pantrac-w


119119 40

65

208119 40

76

Pantrac Wandarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm12W/1650lm

119mm 208mm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014692

Design en toepassing:
www.erco.com/pantrac-w
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Bijzondere kenmerken

Uitstekende gelijkmatigheid

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekframe
– Kunststof, zwart gelakt

4 Huis en wandarmatuur
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Pantrac Wandarmaturen
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Plafonds in een ruimte
ensceneren

De plafondwasher voor de veel-
eisende verlichting die plafonds
hoger laat lijken

Trion biedt perfecte plafondwas-
hing en een archetypisch design.
De plafondwasher die bescheiden
in uw architectuur integreert, is
ideaal om ruimten visueel hoger
te laten lijken. De buitengewone
gelijkmatigheid van de plafondver-
lichting voldoet aan de hoogste
vereisten.
Bovendien maakt het speciale
lenzensysteem van de Trion diep-
en breedstralende lichtverdelin-
gen mogelijk voor verschillende

architectonische uitdagingen. Een
variant met RGBW LED-module
maakt het Trion programma com-
pleet. Plafonds kunnen zo ook
gekleurd worden geënsceneerd.

Trion Wandarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Plafondwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling voor de gelijkmatige
verlichting van het plafond.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Trion Wandarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/trion
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Trion Wandarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Wit

10.000 kleuren *

Wit

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

140mm 240mm

12W/1650lm 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI
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Wit

10.000 kleuren *

DALI

RGBW

30W/1900lm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013153

Design en toepassing:
www.erco.com/trion
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Bijzondere kenmerken

Uitstekende gelijkmatigheid

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Gekleurd licht

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Gemakkelijke installatie

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– RGBW met paraboolreflector voor

het mengen van kleuren: aluminium,
zilver, hoogglanzend geëloxeerd

3 Afdekframe
– Kunststof, zwart gelakt
– Cut-off scherm: aluminiumgietwerk,

zwart gelakt. Voor de veiligheid
van het onderhoud kan het cut-
off scherm met schroeven worden
versteld

4 Huis en wandarmatuur
– Wit (RAL9002)
– Aluminiumgietwerk, gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Trion Wandarmaturen
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Magische blikvanger
aan de wand

Wandarmaturen voor strijklicht
in hotels en restaurants

In de Starpoint wandarmaturen
komen Richard Kelly’s ontwerp-
principes „Licht om te kunnen zien“
en „Licht om te bekijken“ samen.
De lichtbundels, omlaag en naar
keuze ook omhoog gericht, accen-
tueren de wand met een markant
strijklicht. Een bijzondere blikvan-
ger is de armatuurafsluiting met
een magisch stralende ring. Met
het doorschijnende element wordt
de wand met een subtiel, decora-
tief detail aangevuld - ideaal voor

bars, restaurants en hotels, alsmede
voor gangen en trappenhuizen.
Een variant in chroom zorgt voor
een vleugje Mid Century Glamour
en kan als spannend contrast op
voortreffelijke wijze worden gecom-
bineerd met ruwe materialen, zoals
hout en natuursteen.

Starpoint Wandarmaturen
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Accentuering
Accentuering van de wand
met een brede lichtbundel.

Wandarmaturen
Zeer brede rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
4W - 8W
350lm - 980lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Starpoint Wandarmaturen
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Starpoint Wandarmaturen

Maat 2 Maat 2

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

Maat

4W/490lm 8W/980lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Kleur (huis)

Regeling

Wandarmaturen

Extra wide flood

Wandarmaturen

Extra wide flood

Wit Wit/doorschijnend

Zwart Zwart/ 
doorschijnend

Chroom Chroom/ 
doorschijnend

10.000 kleuren * 10.000 kleuren */ 
doorschijnend

Wit

Zwart

Chroom

10.000 kleuren *

Fasendimbaar Fasendimbaar

Lichtverdeling

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015232

Design en toepassing:
www.erco.com/starpoint-w
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Bijzondere kenmerken

Decoratieve wandverlichting

h

Kleine armaturenafmeting

Decoratieve armaturenrand

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende kleuren

Gemakkelijke installatie

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdeling: extra wide flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Doorschijnende ring
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, helder, buiten hoogglan-

zend bedampt

of

Anti-verblindingsconus
– Optische cut-off 30°
– Kunststof, zwart

4 Cilinder
– Wit (RAL9002), zwart of chroom
– Aluminium profiel, geëpoxeerd of

verchroomd
– Wandarmatuur: aluminiumgietwerk/

kunststof, wit of zwart
– Veiligheidsschroef

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag
– Lichtkleuren: 2700K of 4000K met

CRI 90
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Starpoint Wandarmaturen
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Licht voor routeaan-
duiding

Minimalistische verlichting voor
gangen en verkeersgebieden in
hotels, openbare gebouwen en
particuliere ruimten

Met de vloerwasher XS krijgen ver-
keersgebieden aandacht en kan
men zich er beter oriënteren. De
hoogwaardige lichttechniek maakt
het zeer kleine model mogelijk. De
vloerwasher XS kan daardoor voor-
treffelijk in de architectuur worden
geïntegreerd en met andere ERCO
armaturen worden gecombineerd –
aangezien dezelfde LED-kwaliteit is
gebruikt.
Voor de verschillende wandin-
bouwsituaties is overeenkomstig

toebehoren beschikbaar. De wand-
afsluitende montage laat de
armaturen met het wandopper-
vlak versmelten - pas nadat deze
zijn ingeschakeld, merkt u dat ze er
zijn.

Vloerwashers XS Wandarmaturen

425ERCO Catalogus 2019

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



Breedstraling
Verlichting van wegen met
een brede lichtbundel.

Vloerwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor vloerverlichting.

LED-module
0,6W
17lm - 24lm

Vloerwashers XS Wandarmaturen
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Vloerwashers XS Wandarmaturen

Kleur (huis)

Toebehoren

Lichtkleur

Maat

Lichtverdeling

Regeling
Schakelbaar

Wit

Vermogens- 
klasse LED 0,6W/24lm

3000K

4000K

d 54mm

Vloerwashers

Breed stralend

Installatie-eenheid Inbouwhuls

Verdelerdoos Inbouwhuis

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014694

Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP65

ERCO LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO LED-module
– Lichtkleuren: warmwit (3000K) of

neutraalwit (4000K)
– Reflector: kunststof, zilver gelakt

2 Afdekring
– Wit (RAL9002)
– Kunststof, met veiligheidsglas

3 Huis en inbouwhuls
– Kunststof
– Aansluitkabel
– Installatie-eenheid apart bestellen

Beschermingsgraad IP44
Bescherming tegen vreemde voor-
werpen > 1 mm en beschermd tegen
spatwater

Vloerwashers XS Wandarmaturen
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Licht voor
verkeersgebieden

Trappen of vloeren in gangen of
verkeersgebieden hoogwaardig
verlichten

Gangen of trappenhuizen in hotels,
theaters of bioscopen zijn de ide-
ale toepassingslocaties voor de
vloerwashers van ERCO. Met hun
gelijkmatige vloerwashing marke-
ren de armaturen verkeersgebieden
en doorgangen. Verblindingsvrije
lichtbundels met zachte contouren
zorgen ervoor dat voorbijgangers
ook in donkere zones snel hun weg
kunnen vinden. De ERCO vloerwas-
hers passen zich met hun ronde of

vierkante vorm aan de architectuur
aan.
Met name de wandafsluitende
montage geeft een zeer elegante
sfeer en kan eenvoudig met het
meegeleverde montagemateriaal
worden uitgevoerd. De armaturen
zijn onderhoudsvrij en de lichtver-
deling is zodanig geoptimaliseerd
dat er slechts een klein aantal
armaturen nodig is. Vloerwashers
van ERCO zijn daardoor ook in het

opzicht van rendabiliteit een echte
highlight.

Vloerwashers rond Wandarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen met
een brede lichtbundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling met breedstralende
lichtbundel voor de verlichting van
wegen.

LED-module
3W - 6W
345lm - 825lm

Vloerwashers rond Wandarmaturen
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Vloerwashers rond Wandarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat

Schakelbaar

Kleur (huis)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Vermogens- 
klasse LED

d 157mm

Vloerwashers

Breed stralend

Wit

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011735

Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-round
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Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO reflector en frontplaat
– Kunststof, zilveren oppervlaktebehan-

deling

2 Horizontale softec lens

3 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

4 Inbouwring
– Aan 2 kanten bruikbaar: voor de

afdekking van de wandopening of als
inbouwprofiel met wandafsluitend
inbouwdetail

– Hoekbevestiging: metaal. Klembereik
8 - 22 mm

– Kunststof, wit

5 Huis
– voor holle-wandmontage
– Kunststof

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Vloerwashers rond Wandarmaturen
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Licht voor
verkeersgebieden

Trappen of vloeren in gangen of
verkeersgebieden hoogwaardig
verlichten

Gangen of trappenhuizen in hotels,
theaters of bioscopen zijn de ide-
ale toepassingslocaties voor de
vloerwashers van ERCO. Met hun
gelijkmatige vloerwashing marke-
ren de armaturen verkeersgebieden
en doorgangen. Verblindingsvrije
lichtbundels met zachte contouren
zorgen ervoor dat voorbijgangers
ook in donkere zones snel hun weg
kunnen vinden. De ERCO vloerwas-
hers passen zich met hun ronde of

vierkante vorm aan de architectuur
aan.
Met name de wandafsluitende
montage geeft een zeer elegante
sfeer en kan eenvoudig met het
meegeleverde montagemateriaal
worden uitgevoerd. De armaturen
zijn onderhoudsvrij en de lichtver-
deling is zodanig geoptimaliseerd
dat er slechts een klein aantal
armaturen nodig is. Vloerwashers
van ERCO zijn daardoor ook in het

opzicht van rendabiliteit een echte
highlight.

Vloerwashers vierkant Wandarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen met
een brede lichtbundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling met breedstralende
lichtbundel voor de verlichting van
wegen.

LED-module
3W - 6W
345lm - 825lm

Vloerwashers vierkant Wandarmaturen
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Vloerwashers vierkant Wandarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat

Schakelbaar

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Vermogens- 
klasse LED

133mm

Vloerwashers

Breed stralend

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/018331

Design en toepassing:
www.erco.com/floor-washlight-square
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Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 405

1 ERCO reflector en frontplaat
– Kunststof, zilveren oppervlaktebehan-

deling

2 Horizontale softec lens

3 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

4 Inbouwframe
– Aan 2 kanten bruikbaar: voor de

afdekking van de wandopening of als
inbouwprofiel met wandafsluitend
inbouwdetail

– Hoekbevestiging: metaal. Klembereik
8 - 22 mm

– Kunststof, wit

5 Huis
– voor holle-wandmontage
– Kunststof

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Vloerwashers vierkant Wandarmaturen
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Moderne  
Spherolit-tech-
niek voor de 
beste efficiency
De innovatieve 
Spherolit-tech-
niek heeft een 
duidelijk hoger 
rendement dan 
de conventionele 
lichttechniek.

Vloerinbouwarmaturen LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Hoog licht-
stroombehoud  
van high-
power-LED‘s
Tot 50.000 be-
drijfsuren heeft 
nog ten minste  
90% van alle door  
ERCO ingezette 
high-power-LED‘s 
meer dan 90% 
van hun aan-
vankelijke licht-
stroom. Maximaal 
10% van de LED‘s 

mag op dit tijd-
stip lager zijn dan 
dat (L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED‘s 
een specificatie 
van L90.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.
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Strijklicht-wallwashers
Nadir strijklicht-wallwashers pro-
duceren een effectvol licht dat 
 oppervlakken met hun  texturen 
 benadrukt. Dit vereist een posi-
tionering dicht voor de wand. Om 
exact te kunnen uitlijnen kan de 
 armatuur tot maximaal 10° in de 
behuizing zwenken en via een 
 bevestigingsschroef worden ge-
fixeerd.

Richtbare spots
Nadir richtbare spots zijn  bestemd 
voor het accentueren van  objecten 
of architectuurdetails. Ze  kunnen 
tot een hoek van 30° flexibel wor-
den uitgelijnd en hebben een rota-
tiesymmetrische lichtverdeling. Bij 
een armaturenpositie dicht aan de 
wand valt dit op door een smalle-
re lichtbundel in vergelijking met 
strijklicht-wallwashers.

Vloerinbouwarmaturen Lichtverdelingen

Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met een uitgebalanceerd 
lichtspectrum biedt de ontwer-
per een indrukwekkende licht-
kwaliteit en zeer goede kleur-
weergave. Identieke lichtkleuren 
in alle productfamilies (neutraal-
wit met 4000K en warmwit met 
3000K) zorgen voor een  optimale 
 planning.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag: 
www.erco.com/
individual
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Vloerinbouwarmaturen Armaturensystematiek en lichtregeling

Praktijkgericht product-
programma
Talloze verlichtingstaken  vragen 
om individuele  lichtoplossingen. 
Onafhankelijk of u bepaalde vor-
men of functies zoekt, biedt het 
uitgebreide programma vloer-
inbouwarmaturen u de passende 
lichtwerktuigen.

Geringe 
inbouwdiepte
Voor compacte 
inbouwsituaties 
heeft ERCO arma-
turen met een 
geringe inbouw-
diepte ontwikkeld 
die ook bij wei-
nig installatie-
ruimte een goe-
de  lichtkwaliteit 
waarborgen.

Beschikbaar in 
rond of vierkant
Tot het systeem-
design van ERCO 
behoren  ronde en 
vierkante arma-
turen. Op die 
manier  kunnen de 
armaturen aan de 
architectuur en 
de omgeving wor-
den aangepast.

De in hoogte ver-
stelbare frames 
van het vloerin-
bouwhuis maken 
een verstelling 
van de bouwtole- 
ranties  tussen 
het ruw plafond 
en de vloer of bij 
hellingen moge-
lijk. Door de ge-
ringe inbouwdiep-
te vanaf 100mm 
kan  Nadir in vele 
toe passingen in  

de architectuur 
worden ingezet. 
De  montage in 
zwevende dek-
vloeren met 
 geluidsisolatie- 
eisen is probleem-
loos mogelijk.

Afsluitende of 
 afdekkende mon -
tage mogelijk 
De montage van 
Nadir vloerin-
bouwarmaturen  
kan met afdek-
frames voor de 
afdekking van 
de vloeropening 
dan wel met een 
vloerafsluitend 
trimdetail plaats-
vinden.

Beschermings-
graad IP67
Armaturen met 
beschermings-
graad IP67 zijn 
stofdicht en 
beschermd tegen 
de gevolgen van 
tijdelijke onder-
dompeling.

Vloerinbouwarmaturen  
schakelen
LED’s zijn voorbestemd voor 
gebruik in  lichtregelinstallaties, 
bijvoorbeeld voor efficient  visual 
comfort door middel van sensors. 
Technisch is schakelen voor LED-
vloerinbouwarmaturen beschik-
baar.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten die 
gevoelig zijn voor 
warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.
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Elegant tot in de
details

Nadir biedt het hoogste visual
comfort voor de verlichting van-
uit de vloer de binnenruimte
in

Wandoppervlakken benadrukken,
architectuur ensceneren, wegen
markeren: met een ongeëvenaarde
elegantie lost Nadir IP67 deze
uiteenlopende taken voor de bin-
nenruimte op. Met een vierkant of
rond uiterlijk en een bescheiden,
roestvrijstalen omlijsting integreert
de armatuur vrijwel naadloos in
de vloerbekleding. Natuurlijk is
afdekkende montage ook mogelijk.
Nadir IP67 is zeer flexibel. U
kunt de montagehoogte van de

armatuur aan de daadwerkelijke
omstandigheden van de vloer aan-
passen.

Nadir IP67 rond Vloerinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Strijklicht-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor strijklicht op wanden.

LED-module
3W
345lm - 450lm
Lichtverdeling: Oval flood

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Smalle, rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
3W
345lm - 450lm
Lichtverdeling: Spot

Nadir IP67 rond Vloerinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/nadir-round
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d125

97

Lichtkleur

Toebehoren

Maat

Nadir IP67 rond Vloerinbouwarmaturen

Lichtverdeling

Regeling
Schakelbaar

d 125mm

Vermogens- 
klasse LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Strijklicht-wallwashers Richtbare spots

Oval flood Spot

Aansluitdoos Inbouwring

Inbouwhuis Hevel

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011334

Design en toepassing:
www.erco.com/nadir-round
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Bijzondere kenmerken

Strijklichtwallwasher

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Geringe inbouwdiepte

Beschermingsgraad IP67

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 437

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: spot of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– Zwenkbaar van 0°-25°
– Richtbare spot 90° draaibaar

3 Afdekring
– Aluminium, zilver, hoogglanzend

geëloxeerd

4 Veiligheidsglas
– 6mm, helder of met diffusor
– Belasting 5kN

5 Huis
– Voor montage aan onderdelen
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Zwart, 2-voudig gecoat
– Aansluitkabel 2x1,5mm²
– Montagetoebehoren apart bestellen
– Ter voorkoming van stuwwater is een

drainage nodig

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP67
Stofdicht en beschermd tegen de
gevolgen van tijdelijke onderdompeling

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Nadir IP67 rond Vloerinbouwarmaturen
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Elegant tot in de
details

Nadir biedt het hoogste visual
comfort voor de verlichting van-
uit de vloer de binnenruimte
in

Wandoppervlakken benadrukken,
architectuur ensceneren, wegen
markeren: met een ongeëvenaarde
elegantie lost Nadir IP67 deze
uiteenlopende taken voor de bin-
nenruimte op. Met een vierkant of
rond uiterlijk en een bescheiden,
roestvrijstalen omlijsting integreert
de armatuur vrijwel naadloos in
de vloerbekleding. Natuurlijk is
afdekkende montage ook mogelijk.
Nadir IP67 is zeer flexibel. U
kunt de montagehoogte van de

armatuur aan de daadwerkelijke
omstandigheden van de vloer aan-
passen.

Nadir IP67 vierkant Vloerinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten en indelen van de
ruimte.

Strijklicht-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor strijklicht op wanden.

LED-module
3W
345lm - 450lm
Lichtverdeling: Oval flood

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Smalle, rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
3W
345lm - 450lm
Lichtverdeling: Spot

Nadir IP67 vierkant Vloerinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/nadir-square

445ERCO Catalogus 2019

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

http://www.erco.com/nadir-quad
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square


Q115

97

Lichtkleur

Lichtverdeling

Nadir IP67 vierkant Vloerinbouwarmaturen

Toebehoren

Maat

Regeling
Schakelbaar

115mm

Vermogens- 
klasse LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Strijklicht-wallwashers Richtbare spots

Oval flood Spot

Aansluitdoos Inbouwframe

Inbouwhuis Hevel

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/018333

Design en toepassing:
www.erco.com/nadir-square
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Bijzondere kenmerken

Strijklichtwallwasher

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Geringe inbouwdiepte

Beschermingsgraad IP67

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 437

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: spot of oval flood

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– Zwenkbaar van 0°-25°
– Richtbare spot 90° draaibaar

3 Afdekring
– Aluminium, zilver, hoogglanzend

geëloxeerd

4 Veiligheidsglas
– 6mm, helder of met diffusor
– Belasting 5kN

5 Huis
– Voor montage aan onderdelen
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Zwart, 2-voudig gecoat
– Aansluitkabel 2x1,5mm²
– Montagetoebehoren apart bestellen
– Ter voorkoming van stuwwater is een

drainage nodig

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP67
Stofdicht en beschermd tegen de
gevolgen van tijdelijke onderdompeling

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Nadir IP67 vierkant Vloerinbouwarmaturen
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Licht in de buitenruimte

Observatorium 
van het Museum 
of Applied Arts  
& Sciences,  
Sydney/Australië.  
Fotografie: Jackie  
Chan, Sydney/
Australië. 

The Hard Inter-
change. Ports-
mouth/Engeland.  
Architectuur: 
AHR Architects, 
Londen/Engeland. 
Fotografie: Lukas 
Palik, Düsseldorf/
Duitsland. 

Wegrestaurant 
Fürholzen West, 
Fürholzen/Duits-
land. Architec-
tuur: Allmann 
Sattler Wappner,  
München/Duits-
land. Lichtplan-
ning: Weiser.
Lighting, Trois-
dorf/Duitsland.  
Fotografie: 
Moritz Hillebrand, 
Zürich/Zwitser-
land.

Architectuur wordt representatief  
geënsceneerd door licht, doordat  
het belangrijke componenten 
benadrukt, niet verblindt en in  
de vorm van de armatuur geheel 
vanzelfsprekend in de omgeving 
integreert. ERCO lichtwerktuigen 
voor de buitenruimte overtuigen 
met een ingetogen productdesign 
alsmede een voortreffelijke anti-
verblinding; ook bij een hoge licht-
capaciteit. Bestendige materialen,  
een hoogwaardige verwerking 
en duurzame lichttechniek staan 
daarbij een onderhoudsarm bedrijf 
toe, ook onder hoge belasting.
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Licht in de buitenruimte

Cittadella-brug, 
Alessandria/Italië.  
Architectuur: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Foto-
grafie: Edgar 
Zippel, Berlijn/
Duitsland. 

Nationale biblio-
theek van de 
Republiek Argen-
tinië, Buenos 
Aires/Argentinië.  
Architectuur: 
Clorindo Testa, 
Francisco Bullrich,  
Alicia Cazzaniga. 
Lichtplanning: 
Estudio Juan  
Altgelt & Asocia-
dos. Fotografie: 
Alejandro Wirth, 
Buenos Aires, 
Argentinië. 
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Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-
LED’s zijn opti-
maal geschikt 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Hoog licht-
stroombehoud 
van high-
power-LED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.
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 Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht in een 
ERCO LED-schijn-
werper wordt 
door drie elemen-
ten  effi ciënt er - 
gens heen geleid: 
de primaire lens 
met de lens direct 
op de LED-chip 
voor een halfron-
de lichtstraling, 
de  secundaire 
lens als collima-
tor voor het 
 parallel richten 
van de lichtstra-
len, alsmede de 
tertiaire lens als 
Spherolit-lens. 

De keuze van de 
 Spherolit-lens 
bepaalt de licht-
verdeling. In 
de buitenruim-
te bewijst deze 
techniek zich 
bovendien door 
de geringe lumi-
nanties op de 
lens die in het 
donker het con-
trast met de 
omgeving mini-
maliseren.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve Spherolit- techniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
De optische 
 systemen voor 
LED-lichtwerk-
tuigen  verschillen 
in grote mate 
van de  klassieke 
armaturen. ERCO  
ont wikkelt en 
produceert deze  
systemen zelf. 
Door deze opti-
male afstemming 
wordt het volle-
dige  potentieel 
aan efficiency 
en lichtkwaliteit 
benut.

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Lenzensystemen

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Voor de hoogste 
eisen bij de ver-
ticale verlich-
ting heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die de 
buitengewoon 
hoge gelijkmatig-
heid bij de ver-
lichtingssterktes 
genereren.

Grote lumen-
pakketten voor 
zeer hoge ver-
lichtingssterktes
Met contrastrijke 
accenten kunt u 
de aandacht van 
de kijker sturen. 
ERCO biedt daar-
voor armaturen 
met hoge pres-
taties met grote 
lumenpakketten.

Verhoogd visual 
comfort
Met name voor 
veeleisende kijk-
taken heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die door 
de speciale vorm 
van hun huis en 
hoogwaardige, 
optische compo-
nenten een ver-
hoogd visual 
comfort bieden.
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Oval flood vrij 
draaibaar
In armaturen met 
een ronde licht-
opening is de 
Spherolit-lens 
oval flood vrij 
draaibaar om de 
verlichting opti-
maal af te stem-
men op verschil-
lende objecten.

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Lichtverdelingen

Breed of diep 
stralend
De breed of 
diep stralende 
 Spherolit-lenzen 
zorgen voor een 
afstemming van 
de lichtverdeling 
volgens de be - 
treffende verlich-
tingstaak – ofwel 
voor grote arma-
tuurafstanden 
bij  afdaken ofwel 
voor de diep stra-
lende verlichting 
van grotere dak-
oppervlakken.

Verschillende 
lichtverdelingen
De verschillende 
licht verdelingen 
staan een ge- 
makkelijke aan-
passing aan de 
betreffende ver-
lichtingstaak  
toe. De mogelijke 
lichtverdelingen 
strekken zich uit 
van zeer  smalle 
accentuering 
naar breedstra-
ling tot en met 
wallwashing.

Narrow spot
Als accentuering  
van kleine objec- 
ten met een grote  
lichtsterkte of 
voor het over-
bruggen van gro-
tere afstanden 
tussen armatuur 
en object. Stra-
lingshoek < 10°.

Spot
De standaard-
lichtverdeling 
voor accentu-
erende verlich-
ting van elk type 
object, vooral 
voor de modelle-
ring van een 
driedimen sionale 
vorm. Stralings-
hoek 10°–20°.

Flood
Voor de effi-
ciënte accentu-
ering van gro-
tere  objecten of 
het bena drukken 
van  vlakken in 
ruimtelijke zones. 
 Stralingshoek 
25°–35°.

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
lichtplanning
Gedifferentieerde lichtverde lingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning. Ongeacht of het gaat 
om een zeer smalle  accentuering, 
breedstraling of een gelijk matige 
wallwashing – lichtwerktuigen 
van ERCO  beschikken over fami-
lieoverkoepelende lichtsterkte-
verdelingen voor een creatieve 
lichtplanning en individuele ver-
lichtingsconcepten. Bij schijnwer-
pers, breedstralers en wallwashers 
bepaalt een lenzensysteem van 
collimatoren en Spherolit-lens de 
lichtverdeling van de armatuur.  
De con sequente systematiek van 
de verdelingen biedt de ontwer - 
per flexibiliteit bij het  combineren 
van armaturen en zorgt ervoor  
dat LED-schijnwerpers van ERCO 
de optimale lichtwerktuigen zijn.  
Lichtprojectie maakt een gerichte 
leiding van het licht mogelijk en 
vormt daardoor de grondslag voor 
hoog visual comfort en efficiënte 
verlichting.

Lens- 
wallwashers
De lichtverde-
ling van de lens- 
wallwasher is zo 
ontworpen dat 
een zeer goede 
gelijkmatigheid 
van de verlich-
tingssterkte op de 
wand ontstaat. 

Wide flood
Voor een flexi-
bele, breedstra-
lende verlich-
ting van vlakken 
en ruimtelijke 
zones. Stralings-
hoek > 45°.

Oval flood
Breedstralende, 
tweezijdige licht-
verdeling voor 
een ovale licht-
bundel van ca. 
20° x 60°.

Extra wide flood
Voor de  flexibele, 
breedstralende 
verlichting van 
façaden. Stra-
lingshoek > 80°.
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Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurrijk licht
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de ont werper 
een indrukwekkende lichtkwali-
teit en zeer goede kleurweer gave. 
Identieke lichtkleuren in alle pro-
ductfamilies (neutraalwit met 
4000K en warmwit met 3000K) 
zorgen voor een optimale plan-
ning. RGBW-armaturen maken 
scenografische verlichtings-
concepten met pastel- en  volle 
kleuren mogelijk. De kleurcom-
pensatie voor overeen komstige 
mengkleuren is in het bedrijfs-
apparaat geprogrammeerd.

Pastel- en volle 
kleuren
Voor het gene-
reren van kleur-
rijk licht worden 
de vier kleurcom-
ponenten rood, 
groen, blauw en 
wit individueel 
aangestuurd vol-
gens de wetten 
van de additieve 
kleurmenging.

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Lichtspectrum en lichtregeling

RGBW-arma-
turen
De modules van 
de RGBW-arma-
turen bestaan uit 
een combinatie 
van gekleurde en 
warmwitte LED’s.  
Dit maakt het 
mogelijk om wit 
licht te  genereren 
met de  traploos 
veranderbare 
kleurtempe ratuur 
en de zeer goede 

kleur weergave, 
alsmede om 
gewenste  pastel- 
resp.  volle kleuren 
zonder kleurscha-
duwen te reali-
seren. De licht-
technische en 
elektrische gege-
vens over ERCO 
RGBW-armaturen 
verwijzen naar 
maximale waar-
den.

Meer informa-
tie treft u aan 
onder: 
www.erco.com/
service/RGBW

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
Schakelbare, DALI en fasendim-
bare bedrijfsapparatuur maakt 
integratie in iedere infrastructuur 
mogelijk. Bedrijfsapparaten zijn 
voor de ingezette LED-module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt.  

Verschillende 
spectrums
Iedere toepas-
sing kent zijn ide-
ale lichtkleur en 
kleurweerga-
ve. Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums. 
Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual
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Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen- 
klassen bieden lichtwerktuigen 
van ERCO een grote vormgevings-
vrijheid voor alle toepassingsge-
bieden. Het warmtemanagement 
is in alle armaturen voor een op-
timale bedrijfstemperatuur van 
LED en bedrijfsapparaat gedimen-
sioneerd, wat de levensduur van 
de lichtwerktuigen verlengt. De 
 lange levensduur van de elektro-
nische componenten en de ge-
integreerde bedrijfsapparaten 
resul teren in een onderhoudsarm 
bedrijf en korte installatietijden. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de passieve koeling 
van de LED-module maken een 
storingsvrij en stil bedrijf mogelijk.

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Armaturensystematiek

Uitstekend 
warmte-
management
Bij schijnwerpers 
wordt de warm-
te van de LED-
module efficiënt 
afgevoerd via de 
behuizing. Door 
het materiaal van 
aluminiumgiet-
werk beschikt de 
armatuur over 
een goed warm-
tegeleidend ver-

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armatu-
ren maken een 
onopvallende 
indruk en richten 
de focus op het 
licht. In het bij-
zonder bij com-
pacte ruimtes zijn 
kleine armatu-
renafmetingen in 
het voordeel.

mogen. Door over 
een groot opper-
vlak tussen de 
achterzijde van 
de behuizing met 
de LED-printplaat 
te verbinden 
wordt een  goede 
warmteafvoer 
gegarandeerd.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Wand- en  
plafond-
armaturen
Als  alternatief 
voor draai- 
en zwenk bare 
schijnwerpers 
is  Lightscan in 
bepaalde licht-
verdelingen  
ook beschikbaar 
als wand- en 
plafondopbouw-
armatuur.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO  individual“ 
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED’s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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 Graadverdeling 
voor goede 
instelbaarheid
Dankzij het schar-
nier met schaal-
verdeling kan de 
armatuur tot op 
de graad nauw-
keurig  worden 
gericht. Met name 
bij een reeks arma - 
turen kan zo de - 
zelfde hoek snel 
en eenvoudig wor -
den ingesteld.

Vergrendelbaar
Om de uitlijning 
van de lichtbun-
del permanent te 
waarborgen kan 
het scharnier vei-
lig worden vast-
gezet. 

Zwenkbaar
Voor de optima-
le uitlijning van 
de lichtbundel 
 kunnen de arma-
turen nauwkeu - 
rig worden afge-
steld. Op die 
manier komt het 
licht daar terecht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Montage

Toebehoren  
voor montage-
varianten
De armaturen-
systematiek van 
ERCO staat ver-
schillende mon-
tagevarianten toe. 
De geschikte arti-
kelen voor uw 
montagesituatie 
treft u aan in het 
toebehorenover-
zicht. 

Optimale planning met ERCO: 
veelzijdige, comfortabele mon-
tageoplossingen
Veelzijdig installatietoebehoren 
van de lichtwerktuigen van ERCO, 
alsmede praktijkgerichte mon-
tageaanwijzingen in de product-
documentatie bieden de ontwer-
per en de monteur een grote mate 
aan vrijheid bij de vormgeving van 
de installatie op de bouwplaats. 
De bedrijfsapparaten van de ERCO 
LED-schijnwerper zijn in de arma-
tuur geïntegreerd. De tegen voch-
tigheid beschermde aansluitruim-
te vergemakkelijkt de montage. 
Scharnieren met graadverdeling 
helpen om verschillende arma-
turen identiek uit te  lijnen. ERCO 
buitenruimte armaturen  vallen op 
door hoge beschermings graden en 
robuuste huizen van corrosiebe-
stendig aluminiumgietwerk. Een 
weersbestendig oppervlak met 
tweevoudige coating vermindert 
stof- en vuilafzettingen en maakt 
een onderhoudsarm bedrijf moge-
lijk.

Toebehoren voor 
montage
Voor montage op 
staande buizen, 
masten of aan 
wanden is uitge-
breid toebehoren 
beschikbaar.

Uitlegger

Klemplaat

Aanzetstuk

Beschermings-
graad IP65
Armaturen met 
beschermings-
graad IP65 zijn 
stofdicht en 
beschermd tegen 
spuitwater uit 
alle richtingen.
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Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers Armaturenindeling

Accentuering
Voor de accentverlichting is er de 
beproefde richthoek (α) van 30°. 
Deze zorgt voor een goede model-
lering zonder te nadrukkelijk 
strijklicht.

Vuistregel: α = 30°

Breedstraling
Ook bij breedstraling genereert 
een richthoek van 30° een goede 
werking.

Vuistregel: α = 30°

Wallwashing
Voor een gelijkmatige, verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa  eenderde 
van wandhoogte (h) te  bedragen. 
In de wallwasher-tabellen in de 
catalogus en de productgegevens-
bladen vindt u de  betreffende opti-
male wand- en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Zwenkhoek 
 wallwasher
Lens-wallwashers 
vereisen dat de 
armatuur kan 
worden gezwenkt. 
In de product-
gegevensbladen  
is de  optimale 
zwenkhoek (α) 
vermeld voor een 
gelijkmatige licht-
sterkteverdeling 
op de wand.

Vuistregel:
α = 35°

De ontwerpad-
viezen voor wall-
washers zijn een 
goede hulp bij de 
beslissing over  
de optimale op - 
stelling. De tabel 
vermeldt de opti-
male wandhoog-
te, alsmede de 
geschikte wand- 
en armatuuraf-
standen met de 
daaruit voort-
vloeiende verlich-

tingssterkte. Met 
de aangegeven 
zwenkhoek bereikt 
u de beste gelijk-
matigheid van de 
verlichtingssterk-
te. Voor licht-
planning wordt 
een door de com-
puter ondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

Voorbeeld van een wallwasher-tabel:

Gemiddelde verlichtingssterkten En (wand)
Zwenkhoek 35°
Wandhoogte (m) 8.0
Wandafstand (m) 2.50 2.75 3.00 3.00
Armatuurafstand (m) 3.00 3.25 3.50 4.00
Verlichtings- 127 111 98 85
sterkte En (lx)
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Ongecompliceerd en
compact

Een klein, verfijnd werktuig
voor de verlichting in de buiten-
ruimte

In de buitenruimte is niet altijd
meteen het grootste kaliber voor
de verlichting gewenst – met name
bij de toepassing in de buurt van
mensen in de stedelijke ruimte,
in tuinen of in de buitenruimte
van gebouwen. In het programma
van ERCO is Kona XS de kleinste
buitenschijnwerper. Zijn techniek
concentreert zich op het wezenlijke,
namelijk de lichtkwaliteit op het
hoge niveau van de optische Spher-
olit-LED-systemen met hun vele

lichtverdelingen van narrow spot
via wide flood tot wallwash. Op die
wijze kan precies en energiezuinig
met licht worden vormgegeven
zonder de magie van de duister-
nis weg te nemen. Het design van
Kona XS leunt tegen de moderne,
conische vorm van zijn grote neven
uit het Kona programma aan. Zijn
gladde aluminiumhuis is robuust,
gemakkelijk te installeren en een-
voudig te onderhouden.

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

457ERCO Catalogus 2019

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



Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 6W
210lm - 825lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een breedstra-
lende verlichting.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Wallwash

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Maat

Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Lichtverdeling

d 80mm

Regeling

Kleur (huis)

Toebehoren

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Lens-wallwashers

Wallwash

Grondpies

Montageplaat

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/016064

Design en toepassing:
www.erco.com/kona-xs
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Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood of
wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuurkop en huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminium, no-

rinse-oppervlaktebehandeling
– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Antiverblindingsconus: kunststof,

zwart gelakt
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

5 Scharnier en armatuur
– Corrosiebestendig aluminium, no-

rinse behandeling van het oppervlak
– Graphit m met dubbele coating
– Inwendige kabelgeleiding
– Scharnier: 130° zwenkbaar
– Armatuur: 350° draaibaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Kona XS Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Krachtig licht uit een
vrijwel onzichtbare
bron

Verblindingsvrije accentuering,
breedstraling en wallwashing in
de buitenruimte

Dat Gecko ondanks zijn compacte
vorm een lichtvoetige dynamiek
uitstraalt, komt door zijn enigszins
conische vorm en hoogwaardige
designdetails, zoals de naadloze
overgangen. Met zijn vloeiend rond
silhouet verrijkt de buitenruimte-
armatuur tuinen en parken met
een aanpasbaar vormgevingsele-
ment dat zich flexibel naar iedere
omgeving voegt. Achter het kleine
huis verbergen zich prominente,
lichttechnische eigenschappen:

naar keuze met een gelijkmatig
brede lichtbundel of met scherp
accentlicht staat Gecko imposante
façade- en andere enscenerin-
gen van de buitenruimte toe die
met een gering aantal armatu-
ren kunnen worden gerealiseerd.
De voortreffelijke cut-off maakt
accentuering, breedstraling en wall-
washing mogelijk uit een vrijwel
onzichtbare lichtbron. Met behulp
van de in alle richtingen draai- en
zwenkbare armatuurkop laat Gecko

zich gemakkelijk en nauwkeurig
verstellen; bovendien vermindert
de onderhoudsvrije LED-opto-elek-
tronica de exploitatiekosten.

Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
8W - 18W
840lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wallwash

Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Lichtverdeling

d 149mm

Regeling

Lichtkleur

Kleur (huis)

Toebehoren

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Vermogens- 
klasse LED

Maat

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015338

Design en toepassing:
www.erco.com/gecko

Verdelerdoos Afstandhouder

Grondspies
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Oval flood vrij draaibaar

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuurkop
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Huis en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– 130° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Scharnier met schaalverandering en

met inwendige kabelgeleidingen

5 Armatuur
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Gecko Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Het beste visual
comfort voor de
hoogste eisen

Beamer biedt in het klassieke
schijnwerperdesign efficiënte
accentspots en breedstralers
voor buiten

Beamer zorgt voor de indruk-
wekkende enscenering van
monumenten, gebouwen of beplan-
tingen. Beschermd door een uiterst
duurzaam huis biedt de schijnwer-
per gedifferentieerde oplossingen
voor uw verlichtingstaken. De uit-
stekende anti-verblinding door de
Snoot zorgt voor een groot visual
comfort en waarborgt dat het licht
alleen daar terechtkomt, waar het
nodig is.

Het montagetoebehoren verzekert
dat u Beamer overal kunt mon-
teren, waar u deze nodig hebt.
Dankzij de aan het scharnier aange-
brachte schaalverdeling kunt u de
armatuur reproduceerbaar instellen.
De onderhoudsvrije opto-elektro-
nica van de Beamer ontziet onze
natuurlijke hulpbronnen dankzij
zijn hoge efficiency en vermindert
daardoor de exploitatiekosten.

Beamer Schijnwerpers, breedstralers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
4W - 36W
420lm - 4950lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
12W - 36W
1260lm - 4950lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Beamer Schijnwerpers, breedstralers
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Maat

Schakelbaar Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Beamer Schijnwerpers, breedstralers

Lichtverdeling

d 135mm d 205mm

Regeling

Lichtkleur

Kleur (huis)

Toebehoren

Vermogens- 
klasse LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 36W/4950lm 14W/1925lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Verdelerdoos Uitlegger

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Montageplaat Afstandhouder

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011752

Design en toepassing:
www.erco.com/beamer
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Bijzondere kenmerken

Oval flood vrij draaibaar

Verschillende maten

Vergrendelbaar

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood of
oval flood

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Snoot
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Vrij van strooilicht
– Veiligheidsglas

4 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Armatuur: 300° draaibaar
– Scharnier: 130° zwenkbaar
– Inwendige kabelgeleiding
– Schaalverdeling: corrosiebestendig

aluminium

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Beamer Schijnwerpers, breedstralers
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Maximaal visual
comfort voor talloze
taken

Grotere lichtstroom en maxi-
maal visual comfort voor
verlichtingstaken in de bui-
tenruimte

Kona is geschikt voor de verlichting
van grote gebouwen en objecten.
Het ronde, conisch toelopend arma-
tuurhuis biedt een voortreffelijk
visual comfort met zeer goede cut-
off. De armaturenfamilie omvat
meerdere maten met veelzijdige
lichtverdelingen - van een punt-
verlichting over grote afstand
met narrow spot-Spherolit-len-
zen, tot wide flood- en oval flood-
verdelingen, maar ook homogene
wallwashing met wallwash-lens.

Door de hoge lichtstroom is Kona
het ideale lichtwerktuig voor grote
projectie- en armatuurafstanden.
Dankzij zijn ronde vorm is de arma-
tuur flexibel inzetbaar in de meest
uiteenlopende ruimtelijke situa-
ties en architectuurformaten. De
onderhoudsvrije en duurzame
opto-elektronica vermindert
exploitatiekosten en maakt het
gebruik op moeilijk toegankelijke
montageplaatsen mogelijk. Kona
beschikt over een weerbesten-

dig huis en kan via een draai- en
zwenkbare armatuur nauwkeu-
rig worden uitgelijnd. Dankzij het
uitgebreide montagetoebehoren
kan de armatuur in zeer verschil-
lende, ruimtelijke toepassingen
gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Kona Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 96W
210lm - 13200lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 96W
630lm - 13200lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 96W
630lm - 13200lm
Lichtverdeling: Wallwash

Kona Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/kona
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Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Kona Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

d 107mm d 160mm

Lichtkleur

Kleur (huis)

Lichtverdeling

Regeling

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Toebehoren

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

Verdelerdoos Montageplaat Passtuk

Grondspies Uitlegger Afstandhouder

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat
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Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015663 

Design en toepassing:
www.erco.com/kona 

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

d 292mm d 337mm

48W/6600lm 18W/2475lm ** 72W/9900lm 32W/4400lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

Kona Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Lichtkleur

Kleur (huis)

Lichtverdeling

Regeling

Vermogens- 
klasse LED

Toebehoren

d 382mm

96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Verdelerdoos Montageplaat

Grondspies Uitlegger

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Passtuk Afstandhouder

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015663 

Design en toepassing:
www.erco.com/kona 

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Oval flood vrij draaibaar

Verschillende maten

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 90°
Vergrendelbaar

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar
– Narrow spot, spot en flood: cut-off

30°

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Antiverblindingsconus: kunststof,

zwart gelakt
– Veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1%–
100% aan de armatuur

5 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse behandeling van het
oppervlak of kunststof

– Graphit m 2-voudig gecoat of gelakt
– 90° zwenkbaar, 300° draaibaar of

120° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Inwendige kabelgeleiding

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Kona Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Klein maar fijn

Grasshopper biedt accentuering,
breedstraling en wallwashing
voor buiten

Als prachtig detail in de archi-
tectuur voert Grasshopper zijn
veelzijdige taken in de buiten-
ruimte uit. Of het nu gaat om
accentuering van oriëntatieborden
en objecten, of breedstralende ver-
lichting van bomen of wanden –
voor iedere taak is een passende
lichtverdeling beschikbaar. Het
aluminiumhuis is uiterst weer-
bestendig en kan in alle posities
worden gemonteerd.

De armatuurkop is in alle rich-
tingen draai- en zwenkbaar. De
onderhoudsvrije LED-opto-elektro-
nica van de Grasshopper ontziet
onze natuurlijke hulpbronnen
dankzij zijn hoge efficiency en
vermindert daardoor de exploita-
tiekosten. De precieze lichttechniek
vermijdt strooilicht en levert daar-
door een verdere bijdrage aan
milieubehoud.

Grasshopper Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
8W - 18W
840lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Lichtverdeling: Wallwash

Grasshopper Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/grasshopper
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Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Grasshopper Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

124mm

Lichtverdeling

Regeling

Lichtkleur

Kleur (huis)

Toebehoren

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Verdelerdoos Afstandhouder

Grondspies

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012729

Design en toepassing:
www.erco.com/grasshopper
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56

Bijzondere kenmerken

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 130°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 90° verplaatst te monte-
ren

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuurkop
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Huis en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– 130° zwenkbaar, 360° draaibaar
– Scharnier met schaalverandering en

met inwendige kabelgeleidingen

5 Armatuur
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Grasshopper Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Stralingskracht in
digitale vorm

Lightscan voor veeleisende
verlichtingstaken in de buiten-
ruimte

Lightscan plaatst accenten in de
buitenverlichting, slaat echter
ook een goed figuur in de bin-
nenruimte, wanneer er speciale
eisen zijn gesteld aan een hoge
beschermingsgraad. Een edele
verschijning en uiterst efficiënte
lichttechniek vormen een perfecte
symbiose. De hoge lichtstromen
maken verlichting van gebouwen,
wanden of objecten ook mogelijk,
wanneer deze zeer hoog zijn of er
slechts weinig schijnwerperposities

beschikbaar zijn. De verschillende
lichtverdelingen zorgen ervoor dat
het licht alleen daar terecht komt,
waar het nodig is.
Lightscan is uiterst weerbestendig
en integreert met zijn slanke sil-
houet harmonieus in de omgeving.
Daaraan levert ook het met het
oppervlak afsluitende voorste glas
een bijdrage dat de armatuur niet
alleen op elegante wijze afsluit,
maar ook zorgt voor een gemakke-
lijke reiniging. Met het uitgebreide

montagetoebehoren kan Lightscan
worden gebruikt voor verschillende
omgevingsvereisten en wordt op
die wijze een veelzijdig werktuig
voor de lichtplanning. De onder-
houdsvrije opto-elektronica ontziet
de natuurlijke hulpbronnen dankzij
zijn hoge efficiency en vermindert
bovendien de exploitatiekosten.

Lightscan Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

480 ERCO Catalogus 2019

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



Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Schijnwerpers
Zeer smalle tot brede, rotatiesymme-
trische lichtsterkteverdeling voor een
accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 96W
210lm - 13200lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Spot, Flood

Breedstraling
Verlichting met een brede
lichtbundel van grotere
objecten of zones in ruimtes.

Breedstraler
Zeer brede, rotatiesymmetrische of
tweezijdige lichtsterkteverdeling voor
een breedstralende verlichting.

LED-module
6W - 96W
630lm - 13200lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
6W - 96W
630lm - 13200lm
Lichtverdeling: Wallwash

LED-module RGBW
30W
1900lm
Lichtverdeling: Wallwash

Lightscan Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/lightscan
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Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Lightscan Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

112mm 138mm

Lichtkleur

Kleur (huis)

Lichtverdeling

Regeling

Vermogens- 
klasse LED 6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Toebehoren
Verdelerdoos Montageplaat Passtuk

Grondspies Uitlegger Afstandhouder

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash
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Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

DALI

250mm

Schijnwerpers Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

30W/1900lm

RGBW

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014700 

Design en toepassing:
www.erco.com/lightscan 
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Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

300mm 350mm

Lichtkleur

Kleur (huis)

Lichtverdeling

Regeling

Vermogens- 
klasse LED 72W/9900lm 32W/4400lm ** 96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lightscan Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers

Toebehoren
Verdelerdoos Montageplaat Passtuk

Grondspies Uitlegger Afstandhouder

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014700 

Design en toepassing:
www.erco.com/lightscan 

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Schijnwerpers Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Oval flood vrij draaibaar

Gekleurd licht

Verschillende maten

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar 90°
Vergrendelbaar

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood of wallwash

– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of RGBW
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– RGBW met topreflecterende kleur-

menger

3 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Afdekframe: zwarte coating
– Veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij)
mogelijk en potentiometer voor
regeling van de lichtsterkte 1%–
100% aan de armatuur

5 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse behandeling van het
oppervlak of kunststof

– Graphit m 2-voudig gecoat of gelakt
– 90° zwenkbaar, 300° of 360° draai-

baar
– Inwendige kabelgeleiding

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightscan Schijnwerpers, breedstralers, wallwashers
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Een breedstraler voor
alle situaties

Parscoop biedt een krachtige
wall- en plafondwashing voor
de buiten- en binnenruimte

Bij parken, monumenten, gebou-
wen – als het gaat om krachtig en
hoogwaardig breed aan te stralen
vlakken, dan staat Parscoop voor-
aan. Diepe of eerder brede vlakken,
wanden of plafonds: met verschil-
lende lichtsterkteverdelingen en
lichtstromen, alsmede de flexibele
instel- en montagemogelijkheden
heeft Parscoop telkens een ant-
woord voor uw lichttechnische
taken en vereisten.

De montage is snel en eenvoudig.
Dankzij de aan het scharnier aange-
brachte schaal kunt u de armatuur
snel en reproduceerbaar instel-
len. Het huis vormt een extreem
weerbestendige en fraai gevormde
bescherming voor de onderhouds-
vrije opto-elektronica van de LED-
armaturen.

Parscoop Wall-/plafondwasher
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Breedstraling
Verlichting van zones in
ruimtes met een brede licht-
bundel.

Wall-/plafondwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wand- of
plafondverlichting.

LED-module
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Plafondwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling voor de gelijkmatige
verlichting van het plafond.

LED-module
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Parscoop Wall-/plafondwasher

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/parscoop
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Parscoop Wall-/plafondwashers

Lichtkleur

Lichtverdeling

Toebehoren

Kleur (huis)

Regeling

Maat

Fasendimbaar Fasendimbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

245mm 340mm

24W/3300lm 48W/6600lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wall-/plafondwashers Plafondwashers

Breed stralend Breed stralend

Diep stralend Diep stralend

Wall-/plafondwashers Plafondwashers

Breed stralend Breed stralend

Diep stralend Diep stralend

Verdelerdoos Uitlegger

Bodemstuk Aanzetstuk

Betonanker Klemplaat

Montageplaat Afstandhouder

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013575

Design en toepassing:
www.erco.com/parscoop
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Verschillende maten

Vergrendelbaar

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing/wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Graadverdeling voor goede
instelbaarheid

Zwenkbaar ±90°

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 450

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekframe
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Veiligheidsglas

4 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

6 Armatuur en scharnier
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Armatuur: 300° draaibaar
– Scharnier: ±90° zwenkbaar
– Inwendige kabelgeleiding
– Schaalverdeling: corrosiebestendig

aluminium

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Parscoop Wall-/plafondwasher
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Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Façadearmaturen LED-modules

Hoog licht-
stroombehoud 
van high-
power-LED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.
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Façadearmaturen Lenzensystemen en visual comfort

Uiterst efficiënte 
lichttechniek
De innovatieve 
Spherolit-tech-
niek heeft een 
duidelijk hoger 
rendement dan 
de conventionele 
lichttechniek.

Visual comfort
De mens en zijn waarnemingsver-
mogen geven de doorslag bij de 
beoordeling of verlichting effectief 
is. Het licht dat vrij is van strooi-
licht, creëert  optimale waarne-
mingsvoorwaarden voor het men-
selijke oog. Het staat de ontwerper 
toe om vanaf het begin met lage 
verlichtingssterktes en nauwkeurig 
ontworpen con trasten energiezui-
nig vorm te geven.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve Spherolit- techniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
De optische 
 systemen voor 
LED-lichtwerk-
tuigen  verschillen 
in grote mate 
van de  klassieke 
armaturen. ERCO  
ont wikkelt en 
produceert deze  
systemen zelf. 
Door deze opti-
male afstemming 
wordt het volle-
dige  potentieel 
aan efficiency 
en lichtkwaliteit 
benut.
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Verschillende lichtverdelingen
Voor uiteenlopende verlichtings-
taken biedt ERCO armaturen met 
verschillende lichtverdelingen aan: 
vloerwashers voor verlichting van 
wegen en de verlichting van de 
open ruimte, Walklights voor de 
verlichting van trappen, plafond-
washers, armaturen voor decora-
tieve lichtpatronen op façaden, 
alsmede strijklicht om de textuur 
naar de voorgrond te verplaatsen.

Strijklicht-wallwashers
Met de brede lichtverdeling 
 parallel ten opzichte van de wand 
en de zachte gradiënt ontstaat bij 
de juiste onderlinge afstand een 
zeer goede gelijkmatigheid. De 
armatuur is individueel zwenkbaar 
en beschikt in verticale richting 
ten opzichte van het wandopper-
vlak over een zeer smalle stra-
lingshoek om strooilicht te vermij-
den en duurzame lichtoplossingen 
mogelijk te maken in de betekenis 
van Dark Sky.

Façadearmaturen Lichtverdelingen

Breed stralende 
vloerwashers
De breed stra-
lende lichtverde-
ling van vloer-
washers is met 
name geschikt 
voor de verlich-
ting van wegen 
langs muren en 
façaden.

Breed stralende 
plafondwashers
De breed stra-
lende lichtverde-
ling van plafond-
washers verlicht 
op efficiënte wij-
ze luivels langs 
de façade.

Diep stralende 
vloerwashers
De  diep  stralende 
lichtverdeling 
is voorbestemd 
voor de verlich-
ting van de open 
ruimte op pleinen 
of terrassen.

Diep stralende 
plafondwashers
De diep stralende 
lichtverdeling van 
plafondwashers 
is geschikt voor 
de verlichting van 
grootschalige pla-
fonds.

Strijklicht
De strijklicht-
wallwasher maakt 
het mogelijk om 
zowel omhoog als 
omlaag uit te lij-
nen.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Systeemdesign voor de praktijk
Kenmerkend voor het ERCO pro-
gramma is een consequent sys-
teemdesign. Op deze manier 
 kunnen lichtwerktuigen die qua 
design zeer op elkaar lijken, voor 
de meest uiteenlopende verlich-
tingstaken worden ingezet. Deze 
strategie maakt niet alleen in de 
vormgeving maar ook technisch 
een overtuigende indruk.

Dark Sky- 
technologie
Bij de  armaturen 
met Dark Sky-
technologie is er 
geen lichtemissie 
boven het niveau 
van de horizon. 
Op die wijze ont-
staan duurzame 
lichtoplossingen 
in de buiten-
ruimte.

Façadearmaturen Armaturensystematiek

Façadearmaturen
Markante lichteffecten met  smalle 
of brede lichtbundels creëren een 
blikvanger en delen de façade in.  
Het systeemdesign van ERCO om - 
vat talloze lichtoplossingen met 
omhoog of omlaag stralende licht-
verdelingen.

Varianten voor 
omlaag gerichte 
verlichting
De omlaag 
gerichte licht-
bundels bieden 
bovendien de 
optie om wegen 
langs de façade 
te verlichten.

Smal of breed 
omhoog  stralend
De verlichting 
omhoog bena-
drukt de  hoogte 
van façaden – 
ofwel om een 
 filigrane ofwel 
een vlakke indruk 
te wekken.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO  individual“ 
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED’s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Verschillende 
spectrums
Iedere toepas-
sing kent zijn ide-
ale lichtkleur en 
kleurweerga-
ve. Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums. 
Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual
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IP65

DALI

Toebehoren 
voor montage-
varianten
De lichtwerktui-
gen van Kubus 
kunnen niet 
alleen maar op 
gebouwen wor-
den ingezet, maar 
kunnen ook als 
wandinbouw-
armatuur worden 
gemonteerd.

Ook voor de 
vloerwasher is er 
de mogelijkheid 
om  afsluitende 
wandinbouw te 
realiseren met  
het als toebeho-
ren verkrijgbare  
inbouwhuis, 
resp. de inbouw-
cassette.

Afhankelijk van  
de lichtverdeling 
zijn er verschillen-
de montagemo-
gelijkheden. De 
façadearmaturen 
kunnen in prin-
cipe als wand-
opbouwarmatuur 
worden gemon-
teerd.

Beschermings-
graad IP65
Armaturen met 
beschermings-
graad IP65 zijn 
stofdicht en 
beschermd tegen 
spuitwater uit 
alle richtingen.

Façadearmaturen Montage en lichtregeling

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Optimale planning met ERCO: 
regeling
Schakelbare en DALI dimbare 
bedrijfsapparatuur maakt inte-
gratie in iedere infrastructuur 
mogelijk. Bedrijfsapparaten zijn 
voor de ingezette LED-module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

Zwenkbaar
Voor de optima-
le uitlijning van 
de lichtbundel 
 kunnen de arma-
turen nauwkeu - 
rig worden afge-
steld. Op die 
manier komt het 
licht daar terecht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Afsluitende of 
afdekkende 
mon tage moge-
lijk
Voor een precie-
ze en  elegante 
lijn biedt ERCO 
een  afsluitende 
inbouw aan. 
Optioneel is 
het afdekkend 
inbouwdetail 
als standaard 
beschikbaar.

De focus op montage
Het gedifferentieerde product-
programma van ERCO bewijst 
zich ook in speciale situaties – of 
het nu bij het ontwerp van pre-
cieze inbouwdetails is of bij de 
 vereisten voor een hoge bescher-
mingsgraad. 
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Façadearmaturen Armaturenindeling

Grote armatuur-
afstanden
De krachtige 
lichttechniek van 
ERCO maakt bij 
veel producten 
bovengemiddelde 
armatuurafstan-
den mogelijk. Dit 
minimaliseert het 
vereiste aantal 
armaturen.

Basisverlichting
Een gelijkmatige verlichting met  
plafondwashers geeft plafonds 
een lichte en royale uitstraling. De 
montageafstand (a) ten opzichte 
van het plafond bepaalt de arma-
tuurafstand en dient zich op de 
vormgevingscriteria te richten. 
De afstand dient ten minste 0,8 
meter te bedragen.

Opstelling: a > 0,8m

Accentuering 
Façadearmaturen met zowel 
 neerwaarts als opwaarts  gerichte 
lichtverdelingen structureren 
façaden met grote oppervlakten. 
Hun strijklicht benadrukt boven-
dien de plasticiteit van materia-
len. Om verblinding te vermijden, 
dienen armaturen met een licht-
uittreding naar boven niet onder 
ooghoogte te worden gemon-
teerd.

Breedstraling 
Met een breed- en een diepstra-
lende lichtverdeling maken vloer-
washers een bescheiden, ver-
blindingsvrije en gelijkmatige 
verlichting van wegen en open 
terreinen mogelijk in de buurt van 
de façaden. De aanbevolen mon-
tagehoogte (h) is 0,8 meter boven 
de grond.

Opstelling: h = 0,8m
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Breedte creëren met
krachtige enscenering
van het plafond

Met Lightscan façadearmatu-
ren plafonds breed stralend
verlichten op luchthavens, trein-
stations, in arcades en passages

Lightscan façadearmaturen geven
plafonds, zelfs in veeleisende ruim-
telijke situaties zoals passages of
treinstations, een licht en royaal
effect. De gelijkmatige, lichte breed-
stralende werking van de robuuste
armaturen maakt een energiezui-
nige verlichting van het plafond
mogelijk met grote armatuurafstan-
den; in de buiten- maar ook in de
binnenruimte. De hoge lichtstro-
men en de efficiënte lichttechniek
zorgen voor een uitmuntend ver-

lichtingsniveau - en nu juist ook
in grote en hoge ruimten. Twee
verschillende lichtverdelingen -
breed of diep stralend - maken de
perfecte oplossing mogelijk voor
de verlichting van royale plafond-
vlakken. De onderhoudsvrije opto-
elektronica ontziet de natuurlijke
hulpbronnen dankzij zijn hoge
efficiency en vermindert de exploi-
tatiekosten.

Lightscan Façadearmaturen
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Breedstraling
Verlichting van zones in
ruimtes met een brede licht-
bundel.

Plafondwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling voor de gelijkmatige
verlichting van het plafond.

LED-module
24W - 72W
2520lm - 9900lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Lightscan Façadearmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/lightscan-f
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Lightscan Façadearmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

250mm 300mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 48W/6600lm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend
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350

399

350

140

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

350mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

72W/9900lm

Plafondwashers

Breed stralend

Diep stralend

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015413

Design en toepassing:
www.erco.com/lightscan-f
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Bijzondere kenmerken

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Grote armatuurafstanden bij
plafondwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekframe
– Aluminiumgietwerk, zwarte coating
– Veiligheidsglas

4 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightscan Façadearmaturen
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Light out of the box

Façadeverlichting en vloerwas-
hing voor buiten en binnen in
het systeemdesign

Overdag is Kubus slechts een onop-
vallend blokje aan de wand - ’s
nachts maakt de armatuur grote
indruk met voortreffelijk licht.
Kubus is flexibel. Met het betref-
fende toebehoren kan de armatuur
in of op de wand worden gemon-
teerd. Wandoppervlakken krijgen
met het strijklicht een nieuwe
dimensie.
Ingezet in verkeersgebieden biedt
Kubus voorbijgangers een hoger
visual comfort en kunnen ze

zich veilig oriënteren. In een per-
fect understatement combineert
Kubus uiterst efficiënte en onder-
houdsvrije opto-elektronica met
een bescheiden uiterlijk. Kubus
vloerwashers zijn bovendien als
bolderarmaturen beschikbaar.

Kubus Façadearmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
3W - 6W
345lm - 825lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Accentuering
Accentuering van gevels met
een smalle lichtbundel.

Façadearmaturen
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor accentuerende façadeverlichting.

LED-module
3W - 6W
345lm - 825lm
Lichtverdeling: Spot, Oval flood

Kubus Façadearmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/kubus-f
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Kubus Façadearmaturen

Toebehoren

Maat

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Schakelbaar Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren **

Graphit m

10.000 kleuren **

124mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Verdelerdoos Inbouwhuis

Betoninbouwhuis Inbouwcassette

150mm
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Maat

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Schakelbaar Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren **

Graphit m

10.000 kleuren **

124mm 150mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/012852

Design en toepassing:
www.erco.com/kubusf
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Verschillende maten

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Aanwijzing
Kubus bolderarma-
turen treft u aan
vanaf pagina 551

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 Lichtopening vloerwasher (onder)
– Softec lens als veiligheidsglas of

ontspiegeld veiligheidsglas
– Breed stralend: sculptuurlens of

Spherolit-lens
– Diep stralend: prismalens of Sphero-

lit-lens

of

Lichtopening façadearmatuur
(boven)

– Softec lens als veiligheidsglas of
ontspiegeld veiligheidsglas

– Spherolit-lens spot of sculptuurlens

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Kubus Façadearmaturen
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Perfecte anti-
verblinding

Optimaal visual comfort voor
trappen en wegen

De geraffineerde lichttechniek van
Axis Walklight bereikt een opti-
maal visual comfort voor wegen.
Zelfs bij trappen is het directe LED-
lichtaandeel volledig afgeschermd.
Alleen een licht sprankelend effect
op het rechthoekige veiligheidsglas
verraadt de lichtuittreding. Op de
trede ontstaat dan een brede licht-
verdeling die tot aan de voorkant
van de traptrede reikt.
Bovendien ondersteunt de zacht
uitlopende lichtbundelrand van

Axis Walklight het zien, doordat het
oog zich niet aan grote contras-
ten ten opzichte van de omgeving
hoeft aan te passen. Gemonteerd in
een rij kunnen Axis Walklight ook
worden gebruikt voor de verlich-
ting van wegen.

Axis Walklight
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Walklights
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor de verlichting van wegen en
trappenhuizen.

LED-module
1,7W
64lm - 90lm

Axis Walklight

508 ERCO Catalogus 2019 Hulpmiddelen voor planning onder:
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Axis Walklight

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Toebehoren

Maat

Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

269mm

1,7W/90lm

3000K

4000K

Walklights

Breed stralend

Verdelerdoos

Betoninbouwhuis

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/012853

Design en toepassing:
www.erco.com/axiswalklight
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

ERCO LED’s

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO LED-module
– Lichtkleuren: warmwit (3000K) of

neutraalwit (4000K)

2 ERCO reflector
– Asymmetrisch reflector-lenzensys-

teem: aluminium, zilver geëloxeerd
– Door geoptimaliseerde LED-cut-off

geen directe lichtaandelen

3 Afdekframe
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Softec lens

4 Huis
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Bevestigingsdeel: kunststof. Klembe-

reik 7-20mm

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Axis Walklight
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Doelgericht licht met
minimalistische
élégance

De efficiënte façadearmaturen
met een hoog visual comfort
voor de verlichting van wegen,
terreinen en entrees

Visor façadearmaturen plaatsen
iedere architectuuromgeving
geheel vanzelfsprekend in het
middelpunt van de belangstelling.
Met de brede lichtverdeling verlicht
Visor zeer gelijkmatig en over een
groot vlak wegen langs muren of
gebouwen, zodat slechts een mini-
mum aantal armaturen nodig is. De
diepstralende lichtverdeling is spe-
ciaal geschikt voor de verlichting
van pleinen of terrassen.

Met zijn onderhoudsvriendelijke
oppervlak is Visor een blikvanger
in iedere façade. De vorm van de
armatuur met een grafische uit-
straling wordt door details, zoals
onzichtbare aansluitingen en het
afsluitend geïntegreerde veilig-
heidsglas, nog meer benadrukt.
Daarbij blijft de lichtbron discreet
verborgen, zodat voorbijgangers
niet worden verblind. Dankzij de
Dark Sky-technologie geven Visor
façadearmaturen geen strooilicht

boven de horizon af. Het systeem-
design van de Visor familie biedt
talloze combinatiemogelijkheden
van façade- en bolderarmaturen.

Visor Façadearmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Visor Façadearmaturen
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Lichtkleur

Visor Façadearmaturen

Toebehoren

Maat

Kleur (huis)

Schakelbaar Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren *

Lichtverdeling

d 190mm d 200mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 6W/825lm

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Aansluitdoos Dichtingsplaat

Betoninbouwhuis Hevel

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/012896

Design en toepassing:
www.erco.com/visorf
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Visor bolderarma-
turen treft u aan
vanaf pagina 547

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekking
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Afdekkend of met het plafond afslui-

tend inbouwdetail
– Afsluitend inbouwdetail: Ontspiegeld

veiligheidsglas

4 Huis en inbouwring
– Voor metselwerk- en hollewandmon-

tage
– Inbouwring: roestvrij staal
– Hoekbevestiging: metaal, thermisch

verzinkt. Klembereik 1-30mm
– Huis: kunststof, zwart
– Aansluitkabel 3x1mm²

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Visor Façadearmaturen
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Visor bolderarma-
turen treft u aan
vanaf pagina 547

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Visor Façadearmaturen
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Doelgericht licht met
minimalistische
élégance

De efficiënte façadearmaturen
met een hoog visual comfort
voor de verlichting van wegen,
terreinen en entrees

Lightmark façadearmaturen plaat-
sen iedere architectuuromgeving
geheel vanzelfsprekend in het mid-
delpunt van de belangstelling. Met
de brede lichtverdeling verlicht
Lightmark zeer gelijkmatig en over
een groot vlak wegen langs muren
of gebouwen, zodat slechts een
minimum aantal armaturen nodig
is. De diepstralende lichtverdeling
is speciaal geschikt voor de verlich-
ting van pleinen of terrassen.

Met zijn vlakke verschijning is
Lightmark in iedere façade een blik-
vanger. De vorm van de armatuur
met een grafische uitstraling wordt
door details, zoals onzichtbare
aansluitingen en het afsluitend
geïntegreerde veiligheidsglas,
nog meer benadrukt. Daarbij
blijft de lichtbron discreet ver-
borgen, zodat voorbijgangers niet
worden verblind. Dankzij de Dark
Sky-technologie geven Lightmark
façadearmaturen geen strooi-

licht boven de horizon af. Het
systeemdesign van de Lightmark
familie biedt talloze combinatie-
mogelijkheden van façade- en
bolderarmaturen.

Lightmark Façadearmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Lightmark Façadearmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/lightmark-f
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Lightmark Façadearmaturen

Toebehoren

Lichtkleur

Maat

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Schakelbaar Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren *

200mm190mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm6W/825lm
Vermogens- 
klasse LED

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Aansluitdoos Dichtingsplaat

Betoninbouwhuis Hevel

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/012922

Design en toepassing:
www.erco.com/lightmarkf
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Lightmark bolder-
armaturen treft u
aan vanaf pagina
555

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekking
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Afdekkend of met het plafond afslui-

tend inbouwdetail
– Afsluitend inbouwdetail: Ontspiegeld

veiligheidsglas

4 Huis en inbouwframe
– Voor metselwerk- en hollewandmon-

tage
– Inbouwframe: roestvrij staal
– Hoekbevestiging: metaal. Klembereik

1-30mm
– Huis: kunststof, zwart
– Aansluitkabel 3x1mm²

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightmark Façadearmaturen
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Lightmark bolder-
armaturen treft u
aan vanaf pagina
555

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightmark Façadearmaturen
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Multifunctioneel en
elegant

Façaden op velerlei manieren
ensceneren

Tot de sterke punten van de Cilin-
der façadearmaturen behoren
historische façaden met strijklicht
accentueren of over grote vlakken
façaden met lichtpatronen indelen.
De compacte lichttechniek biedt
daarvoor talloze mogelijkheden:
smalle of brede lichtverdelingen
omhoog en omlaag of uitsluitend
omlaag. Ter voorkoming van strooi-
licht in de lucht - volgens de Dark
Sky-vereisten - is de bovenste licht-

bundel enigszins naar de façade
gericht.
Voor straling omlaag bevatten de
Cilinder façadearmaturen ofwel
varianten met een halve cirkelvor-
mige lichtbundel op de vloer of
een lichtbundel die vlak voor de
façade eindigt. Samen hebben alle
Cilinder façadearmaturen het ken-
merkende strijklicht om structuren
op de façade op markante wijze te
accentueren.

Cilinder Façadearmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische licht-
sterkteverdeling met breedstralende
lichtbundel voor de verlichting van
wegen.

LED-module
6W - 12W
630lm - 1650lm
Lichtverdeling: Spot, Oval flood

Accentuering
Accentuering van gevels met
een smalle lichtbundel.

Façadearmaturen
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor accentuerende façadeverlichting.

LED-module
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Lichtverdeling: Spot, Oval flood

Cilinder Façadearmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/cylinder
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Cilinder Façadearmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar Schakelbaar

Vermogens 
klasse LED 6W/825lm 12W/1650lm

Vloerwashers

Oval flood

Vloerwashers Façadearmaturen

Oval flood Spot

Oval flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Maat 2 Maat 2 
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Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar Schakelbaar

Maat 2 Maat 3

12W/1650lm

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

Façadearmaturen

Spot

Oval flood

12W/1650lm

18W/2475lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011888

Design en toepassing:
www.erco.com/cylinder
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen

Decoratieve wand-/ Façade-
verlichting

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 Lichtopening boven
– Spherolit-lens spot of oval flood
– Ontspiegeld veiligheidsglas

2 Lichtopening onder Maat 2
– Spherolit-lens oval flood
– Reflector: aluminium, zilver geë-

loxeerd, glanzend
– Ontspiegeld veiligheidsglas

of

Maat 3
– Diffusor: glas, mat
– Darklight-reflector: aluminium, zilver

geëloxeerd, glanzend
– Cut-off 30°
– Ontspiegeld veiligheidsglas

3 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

4 Huis en wandarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel

of corrosiebestendig aluminiumgiet-
werk, no-rinse behandeling van het
oppervlak

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Veiligheidsschroef

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Cilinder Façadearmaturen
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Perfect strijklicht

Façadestructuren met wit licht
accentueren

Met strijklicht de silhouetten en
materialen van gebouwen te ensce-
neren en architectonische details
met contrastrijke schaduwwerking
te accentueren – dat is één van
de sterke punten van de efficiënte
Focalflood façadearmaturen. Het
optisch systeem dat voor strijklicht
is geperfectioneerd, maakt grote
armatuurafstanden mogelijk. Maar
ook de zeer grote gelijkmatigheid
op de façade is indrukwekkend.
Voor de perfecte uitlijning van

het strijklicht kan de hellingshoek
van de armaturen op comforta-
bele wijze worden ingesteld. De
Focalflood façadearmatuur biedt
een uiterst precieze, smal stra-
lende lichtverdeling over de gehele
hoogte van de wand om strooi-
licht te voorkomen. Daarmee is het
fundament gelegd voor een opval-
lende façade-washing met magisch
strijklicht.

Focalflood Façadearmaturen
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Accentuering
Accentuering van gevels met
een smalle lichtbundel.

Façadearmaturen
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor accentuerende façadeverlichting.

LED-module
20W
2100lm - 2750lm

Focalflood Façadearmaturen
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Focalflood Façadearmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

633mm

Façadearmaturen

Strijklicht

20W/2750lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012959

Design en toepassing:
www.erco.com/focalflood
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Bijzondere kenmerken

Zeer efficiënte lichttechniek

Strijklichtwallwasher

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar 135°

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 490

1 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

2 ERCO reflector
– Asymmetrisch reflector-lenzensys-

teem: aluminium, zilver geëloxeerd
– Door geoptimaliseerde LED-cut-off

geen directe lichtaandelen

3 Fronteenheid
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminium, no-

rinse behandeling van het oppervlak
– 2-voudig gecoat
– Softec lens

4 Huis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel,

no-rinse-oppervlaktebehandeling
– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Vastgeschroefde eindplaten: corrosie-

bestendig aluminiumgietwerk
– 2 naar keuze te plaatsen bevesti-

gingshoeken: corrosiebestendig
aluminium

– 135° zwenkbaar
– Aansluitkabel 3x1mm², L 1,5m

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Focalflood Façadearmaturen
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Bolderarmaturen LED-modules en lichtregeling

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt.

Schakelen en dimmen
Door hun optimale dimgedrag 
zijn LED’s uitermate geschikt voor 
toepassing in lichtregelinstalla-
ties. Technisch gezien zijn er ver-
schillende opties: schakelen, dim-
men met fase-afsnijtechniek 
alsmede regelen via DALI.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen- 
klassen bieden lichtwerktuigen 
van ERCO een grote vormgevings-
vrijheid voor alle toepassingsge-
bieden. Het warmtemanagement 
is in alle armaturen voor een op-
timale bedrijfstemperatuur van 
LED en bedrijfsapparaat gedimen-
sioneerd, wat de levensduur van 
de lichtwerktuigen verlengt. De 
 lange levensduur van de elektro-
nische componenten en de ge-
integreerde bedrijfsapparaten 
resul teren in een onderhoudsarm 
bedrijf en korte installatietijden. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de passieve koeling 
van de LED-module maken een 
storingsvrij en stil bedrijf mogelijk.

Hoog licht
stroombehoud 
van high
powerLED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.

ERCO High
powerLED’s
High-power-
LED’s zijn opti-
maal geschikt 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.
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Breed  stralende 
vloerwashers 
met half cirkel
vormige licht
verdeling
Bolderarmatu-
ren met 180° 
af dekkende licht-
uittreding zijn 
geschikt voor 
wegen. Ze vor-
men één familie 
met 360° stra-
lende bolders.

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting 
Gedifferentieerde lichtverde-
lingen bieden vrijheid van vorm-
geving in de planning van licht-
concepten. Voor de verlichting 
van wegen, pleinen, terrassen en 
open terreinen biedt ERCO bol-
derarmaturen met  verschillende 
lichtverdelingen: vloerwashers 
met breed of diep stralende licht-
verdeling, alsmede armaturen 
met een 360° radiaal  afstralende 
lichtverdeling. Voor de effectie-
ve  verlichting van wegen zijn in 
het bijzonder de ronde bolder-
armaturen geschikt met een spe-
ciale, 180° breed stralende verde-
ling. De consequente systematiek 
van de verdelingen biedt de ont-
werper flexibiliteit bij het combi-
neren van verschillende armaturen 
als esthetische, ruim te scheppen-
de elementen. Geprojecteerd licht 
maakt een gerichte beheersing 
van het licht mogelijk en vormt 
daardoor de grondslag voor hoog 
visual comfort en efficiënte ver-
lichting.

Breed stralende 
vloerwashers
De breed stra-
lende lichtverde-
ling van vloer-
washers is met 
name geschikt 
voor de verlich-
ting van wegen 
langs muren en 
façaden.

Diep stralende 
vloerwashers 
De  diep stralen-
de lichtverdeling 
is voorbestemd 
voor de verlich-
ting van de open 
ruimte op plei-
nen of terrassen.

Uiterst effi
ciënte licht
techniek
Het lenzen-
systeem van 
hoogwaardige, 
optische poly-
meren valt op 
door zijn uiterst 
hoge efficiency.

Lichtgeleider
technologie
De lichtgelei-
dingsring van 
Castor combineert 
lichtgeleider en 
lens, en genereert 
daardoor een per-
fect afgescherm-
de lichtuittreding 
met buitenge-
wone gelijkma-
tigheid en groot 
visual comfort.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnologie 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Bolderarmaturen Lenzensystemen en lichtverdeling

Vloerwashers 
voor terrein
verlichting
De bolderarma-
turen met de 
radiale uitstra-
ling van 360° zijn 
geschikt voor 
verlichting van 
vlakken op plei-
nen of  terrassen.

532 ERCO Catalogus 2019

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



Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Bolderarmaturen Armaturensystematiek

Uitstekend 
warmte
management
Het thermisch 
management ver-
wezenlijkt opti-
male omstan-
digheden voor 
langdurig, onon-
derbroken ge - 
bruik. Daarmee 
zorgt ERCO ervoor 
dat de LED’s de 

zo groot moge-
lijke lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten of 
bedrijfsapparaten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
volledige levens-
duur bereiken.  

 Optimalisatie 
van de elektro
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste
matiek voor de praktijk
Bolderarmaturen als vormgeven-
de elementen voor buitenruimten. 
Armaturen van ERCO  vallen door 
een consequent systeem design 
met voortreffelijk warmtema-
nagement op. De ingetogen vor-
mentaal, verschillende maten en 
lumenklassen bieden grote vrij-
heid in de lichtplanning. Getes-
te elektromagnetische compati-
biliteit en de  passieve koeling van 
de LED- module maken een sto-
ringsvrij en stil bedrijf  mogelijk. 
Het warmtemanagement is gedi-
mensioneerd voor de optimale 
bedrijfstemperatuur van de elek-
tronische componen ten. 

Horizon

Visual comfort
ERCO heeft de 
Dark Sky-tech-
nologie voor zijn 
bolderarmaturen 
geperfectioneerd. 
Aangezien er geen 
licht boven het 
horizontale vlak 
uittreedt, wordt 
verblinding van 
voorbijgangers en 
autobestuurders 
vermeden. 

Een familie 
van bolder en 
façade armaturen
ERCO  ontwikkelt 
armaturen met 
het doel over-
koepelende fami-
lies te creëren. 
De ontwerper 
krijgt daardoor 
de mogelijkheid 
om holistische 
lichtconcepten te 
 ontwikkelen voor 
 samen hangende 

gebieden. Op 
die wijze kan hij 
 individueel op 
bouwkundige bij-
zonderheden rea-
geren zonder een 
nieuwe techniek 
of lichtverdeling 
te moeten speci-
ficeren, of com-
promissen in het 
design te moeten 
sluiten.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO  individual“ 
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED’s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Verschillende 
spectrums
Iedere toepas-
sing kent zijn ide-
ale lichtkleur en 
kleurweerga-
ve. Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums. 
Meer spectrums 
op aanvraag:
www.erco.com/
individual
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IP65

Bolderarmaturen Montage en armaturenindeling

Beschermings
graad IP65
Armaturen met 
beschermings-
graad IP65 zijn 
stofdicht en be - 
schermd tegen 
het indringen  
van  spuitwater 
uit alle  richtingen.

Toebehoren  
voor montage
varianten
Het systeem-
design van 
ERCO staat ver-
schillende mon-
tagevarianten 
toe. De  geschikte 
 artikelen voor 
uw specifieke 
montage situatie 
treft u aan in 
het toebehoren-
overzicht. 

Optimale planning met ERCO: 
veelzijdige, comfortabele mon
tageoplossingen
Of het nu op parkeerplaatsen of in 
de tuin is: buitenverlichting moet 
zich aanpassen aan de natuur-
lijke omstandigheden.  Veelzijdig 
installatietoebehoren alsmede 
praktijkgerichte montageaanwij-
zingen in de productdocumenta-
tie van de ERCO lichtwerktuigen 
bieden de ontwerper een grote 
mate van vrijheid bij de installatie 
op de bouwplaats. ERCO buiten-
ruimtearmaturen vallen op door 
hoge beschermingsgraden en 
robuuste behuizingen van corro-
siebestendig aluminiumgietwerk. 
Een weersbestendig oppervlak 
met tweevoudige coating vermin-
dert stof- en vuilafzettingen en 
garandeert een onderhoudsarm 
bedrijf.

Verlichting van 
wegen
Bij vloerwashers 
met breed stra-
lende, naar één 
kant  gerichte 
lichtverdeling 
kan de armatuur-
afstand (d) tot en 
met het vijfvou-
dige van de licht-
punthoogte (h) 
bedragen. Ook 
hier kunnen voor 
optische begelei-

Grote armatuur
afstanden voor 
de verlichting 
van de open 
ruimte
Bij vloerwashers 
met brede radiale 
lichtverdeling zijn 
armatuurafstan-
den (d) tot 10m 
mogelijk. Voor 
optische begelei-
ding kunnen gro-
tere afstanden 
worden gekozen.

ding nog grotere 
afstanden wor-
den gekozen.

Zien en gezien 
worden
Met een decent 
strijklicht wordt 
het kruisvormi-
ge profiel van 
de product-
familie  Midipoll 
 zichtbaar en 
ondersteunt de 
oriëntatie in de 
ruimte.

Beschermings
klasse II
Bij armaturen 
met bescher-
mingsklasse II 
zijn de onder 
spanning staande 
componenten van 
een aanvullende 
isolatie  voorzien. 
Daarom is het 
aansluiten van 
een aardleiding 
niet vereist.
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De magie van licht

Een lichtwerktuig voor paden
en pleinen

De bolderarmatuur Castor legt
visuele verbanden tussen paden en
pleinen in de buitenruimte: twee
lichtverdelingen en drie maten
maken een gedifferentieerde licht-
planning mogelijk met slechts één
armaturenfamilie. Een innovatief
optisch systeem genereert met
een ringvormige lens optioneel
een 180° naar één kant gerichte
lichtverdeling voor wegen of een
360° stralende lichtverdeling voor
open terreinen. In beide toepassin-

gen is de lichttechniek van Castor
voor een gelijkmatige verlichting
gedimensioneerd. Zonder com-
promis aan de antiverblinding zijn
armatuurafstanden tot en met
10m mogelijk. ERCO Dark Sky-tech-
nologie voorkomt lichtuittreding
boven het horizontale vlak. Aange-
zien het optische systeem verhuld
blijft, wordt een goed zicht voor
voorbijgangers en autobestuurders
gewaarborgd.

Castor Bolderarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende lichtsterkteverdeling
met asymmetrisch breedstralende
en rotatiesymmetrische lichtbundel
voor de verlichting van wegen of open
terreinen.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm

Castor Bolderarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/castor
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Castor Bolderarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Toebehoren

Maat

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Regeling
Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Vermogens-
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

500mm / d 115mm 500mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Vloerwashers

Breed stralend

Radiaal stralend

Vloerwashers

Breed stralend

Radiaal stralend

Verdelerdoos Betonanker

Bodemstuk Montageplaat
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Gr.1  360°
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Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

800mm / d 115mm 900mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Vloerwashers

Breed stralend

Radiaal stralend

Vloerwashers

Breed stralend

Radiaal stralend

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015744

Design en toepassing:
www.erco.com/castor
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Bijzondere kenmerken

Verschillende maten

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Beschermingsklasse II

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 531.

1 ERCO lichtgeleidingsring
– Van optisch polymeer

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsconus
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat en zwart gelakt
– Verblindingsvrij boven het lichtuittre-

dingsniveau

4 Bovenste afdekking
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating

5 Bolder
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel,

no-rinse-oppervlaktebehandeling
– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

7 Vloerplaat
– Voor montage op toebehoren
– Montagetoebehoren apart bestellen

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Castor Bolderarmaturen
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Zien en gezien worden

Door het passende strijklicht
op het markante kruisvormige
profiel wordt Midipoll een ruim-
tescheppende component

Met Midipoll presenteert ERCO een
bolderarmatuur die in het teken
staat van efficiënt visual comfort.
De innovatieve lichttechniek met
zijn speciale prismalens projecteert
de lichtstroom effectief op het doe-
loppervlak – verblindingsvrij voor
Dark Sky-verlichtingstaken. Op die
wijze blijven de nachtelijke hemel
donker en de sterren zichtbaar.
’s Nachts biedt het strijklicht op de
armatuur een subtiele blikvanger.
Het zorgt voor een goede oriëntatie

op pleinen en straten. Overdag
werkt Midipoll met het profiel uit
vier parabolen als elegante stèle.
Deze eigenschappen laten niets
aan de verbeelding over: dit is
de toekomst van verlichting voor
buiten.

Midipoll Bolderarmaturen

542 ERCO Catalogus 2019

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



Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling met diepstralende
lichtbundel voor de verlichting van
vlakken.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm

Midipoll Bolderarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/midipoll
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Midipoll Bolderarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Toebehoren

Regeling

Kleur (huis)

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

525mm 800mm 

Vermogens 
klasse LED 8W/1100lm8W/1100lm

Vloerwashers

Radiaal stralend

Vloerwashers

Radiaal stralend

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Kabelaansluitkast Bodemstuk Montageplaat

Verdelerdoos Betonanker
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d200

Graphit m

10.000 kleuren *

Fasendimbaar

1004mm 

24W/3300lm

Vloerwashers

Radiaal stralend

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013007

Design en toepassing:
www.erco.com/midipoll
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Bijzondere kenmerken

Zeer efficiënte lichttechniek

Verschillende maten

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 531.

1 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

2 Cilindrische armatuurkop
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Prismalens of softec lens aan onder-

zijde

3 Kruisvormig aluminiumprofiel
– Graphit m
– Corrosiebestendige, no-rinse behan-

deling van het oppervlak
– 2-voudig gecoat

4 Cilindrisch huis
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Graphit m met dubbele coating
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Montagetoebehoren apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Midipoll Bolderarmaturen
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Doelgericht licht met
minimalistische
élégance

De efficiënte bolderarmatuur
met een hoog visual comfort
voor de verlichting van wegen
en terreinen.

Visor bolderarmaturen plaatsen
iedere architectuuromgeving
geheel vanzelfsprekend in het
middelpunt van de belangstelling.
Met de brede lichtverdeling verlicht
Visor zeer gelijkmatig en over een
groot vlak wegen langs muren of
gebouwen, zodat slechts een mini-
mum aantal armaturen nodig is. De
diepstralende lichtverdeling is spe-
ciaal geschikt voor de verlichting
van pleinen of terrassen.

Met hun onderhoudsvriendelijk,
effen oppervlak is Visor een elegant
en tegelijkertijd robuust, architec-
tonisch vormgevingselement voor
de openbare ruimte. Daarbij blijft
de lichtbron discreet verborgen,
zodat voorbijgangers niet wor-
den verblind. Dankzij de Dark Sky-
technologie stralen Visor bolderar-
maturen geen strooilicht boven de
horizon af. Het systeemdesign van
de Visor familie biedt talloze combi-

natiemogelijkheden van bolder- en
façadearmaturen.

Visor Bolderarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Visor Bolderarmaturen
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0

Regeling

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Visor Bolderarmaturen

Toebehoren

Maat

Schakelbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Vermogens- 
klasse LED

900mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Verdelerdoos Betonanker

Bodemstuk

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/012989

Design en toepassing:
www.erco.com/visor
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Visor façadearma-
turen treft u aan
vanaf pagina 511

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 531.

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bolder
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel,

no-rinse-oppervlaktebehandeling
– Graphit m met dubbele coating
– Veiligheidsschroeven

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 Vloerplaat
– Voor montage op betonsokkel of

onderdelen

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Visor Bolderarmaturen
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Efficiënt licht out of
the box

Architectonische bolderar-
maturen voor de perfecte
vloerwashing in de buiten-
ruimte

Overdag is de Kubus bolderarma-
tuur een bescheiden element in de
architectuur - ’s nachts sprankelt
hij met een magisch licht. Ingezet
in verkeersgebieden biedt vloer-
washing met Kubus voorbijgangers
een hoog visual comfort en kun-
nen ze zich veilig oriënteren. Twee
verschillende lichtverdelingen vul-
len elkaar op harmonieuze wijze
aan: de breed stralende uitvoering
maakt een perfecte aanstraling
van de weg mogelijk en de diep

stralende variant de perfecte ver-
lichting van pleinen of terrassen.
Met een nonchalant understate-
ment combineert Kubus uiterst
actuele, efficiënte en onderhouds-
vrije opto-elektronica met een
bescheiden uiterlijk.

Kubus Bolderarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
3W
345lm - 450lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Kubus Bolderarmaturen
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Kubus Bolderarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Toebehoren

Maat

Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren *

800mm

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Verdelerdoos Betonanker

Bodemstuk Montageplaat

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/014704

Design en toepassing:
www.erco.com/kubus
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

ERCO High-power-LED’s

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Toebehoren voor montageva-
rianten

Schakelbaar

Aanwijzing
Kubus façadear-
maturen treft u
aan vanaf pagina
502

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 531.

1 Lens
– Softec lens als veiligheidsglas
– Sculptuurlens breed stralend of

prismalens diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuurhuis
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting

4 Bolder
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel,

no-rinse-oppervlaktebehandeling
– Graphit m met dubbele coating
– De montage van de armatuur en de

bolder moet ter plaatse gebeuren

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 Vloerplaat
– Voor montage op toebehoren
– Montagetoebehoren apart bestellen

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Kubus Bolderarmaturen
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Doelgericht licht met
minimalistische
élégance

De efficiënte bolderarmatuur
met een hoog visual comfort
voor de verlichting van wegen
en terreinen.

Lightmark bolderarmaturen plaat-
sen iedere architectuuromgeving
geheel vanzelfsprekend in het mid-
delpunt van de aandacht. Met de
brede lichtverdeling verlicht Light-
mark zeer gelijkmatig en over een
groot vlak wegen langs muren of
gebouwen, zodat slechts een mini-
mum aantal armaturen nodig is. De
diepstralende lichtverdeling is spe-
ciaal geschikt voor de verlichting
van pleinen of terrassen.

Met zijn onderhoudsvriendelijk,
effen oppervlak is Lightmark een
robuuste en tegelijkertijd elegante
bolderarmatuur voor de buiten-
ruimte. Daarbij blijft de lichtbron
discreet verborgen, zodat voor-
bijgangers niet worden verblind.
Dankzij de Dark Sky-technologie
geven Lightmark bolderarmaturen
geen strooilicht boven de hori-
zon af. Het systeemdesign van de
Lightmark familie biedt talloze

combinatiemogelijkheden van
bolder- en façadearmaturen.

Lightmark Bolderarmaturen
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Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Breedstralende, asymmetrische
lichtsterkteverdeling met breed- of
diepstralende lichtbundel voor de ver-
lichting van wegen of vlakken.

LED-module
6W
630lm - 825lm
Lichtverdeling: Breed stralend, Diep
stralend

Lightmark Bolderarmaturen
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Lightmark Bolderarmaturen

Toebehoren

Lichtkleur

Maat

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Schakelbaar
Regeling

Graphit m

10.000 kleuren *

900 mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm
Vermogens- 
klasse LED

Vloerwashers

Breed stralend

Diep stralend

Verdelerdoos Betonanker

Bodemstuk

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/011960

Design en toepassing:
www.erco.com/lightmark
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Bijzondere kenmerken

Verschillende lichtverdelin-
gen: breed of diep

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Dark Sky-technologie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Aanwijzing
Lightmark façade-
armaturen treft u
aan vanaf pagina
516

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 531.

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: breed stralend of

diep stralend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Armatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Geoptimaliseerd oppervlak voor

minder stof- en vuilafzetting
– Ontspiegeld veiligheidsglas

4 Bolder
– Corrosiebestendig aluminiumprofiel,

no-rinse-oppervlaktebehandeling
– Graphit m met dubbele coating
– Veiligheidsschroeven

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar

6 Vloerplaat
– Voor montage op betonsokkel of

onderdelen

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightmark Bolderarmaturen
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Plafondinbouwarmaturen LED-modules

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Hoog licht-
stroombehoud 
van high-
power-LED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.
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Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnolo-
gie heeft een hoger rendement 
dan de conventionele methoden 
voor lichtprojectie. ERCO arma-
turen werken in belangrijke mate 
met geprojecteerd licht en bieden 
de ontwerper een grote vrijheid 
bij de vormgeving; en zonder sto-
rend strooilicht. Het gebruik van 
 hoogwaardige, optische poly meren 
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indrukwekken-
de lichtkwaliteit met een uitste-
kende gelijkmatigheid en hoge 
efficiency mogelijk. Het gesloten, 
optische systeem vermindert de 
reinigingskosten en zorgt voor een 
onderhoudsarm bedrijf. Compac-
te lenzensystemen verkleinen de 
inbouwdiepte van armaturen voor 
meer flexibiliteit in het plafond.

Plafondinbouwarmaturen Lenzensystemen

Compact lenzen-
systeem
Collimatoren en 
Spherolit-lenzen 
worden in down-
lights samen-
gevoegd voor nog 
meer efficiency in 
een lenzensysteem 
en maken uiterst 
vlakke inbouw-
armaturen moge-
lijk.

Cut-off 30°
Een uitgeba-
lanceerde ver-
houding  tussen 
horizontale en 
verticale verlich-
tingssterktes 
garandeert een 
efficiënte ver-
lichting in lage 
 ruimten.

Cut-off van 40° 
met stralings-
hoek van 90°
Een cut-off van 
40° garandeert 
een  uitmuntend 
visual  comfort; 
ook in hoge ruim-
ten. De extra 
wide flood verde-
ling bereikt met 
een stralingshoek 
van 90° boven-

dien een gelijk-
matige verlich-
ting en hoge 
cilindrische ver-
lichtingssterktes. 

Diffusorlens
De zeer brede 
en  gelijkmatige 
lichtverdeling 
van  Quintessence 
bereikt een stra-
lingshoek van 
90° met een 
 cut-off van 40°. 
De  diffusorlens 
biedt een zeer 
hoog  visual 
comfort, door-
dat deze wordt 
ondersteund door 
een darklight- 
reflector die er - 
voor is geplaatst.

De kleine, grafi-
sche weergaven 
in de catalogus 
vergemakkelij-
ken het zoeken 
naar de gewenste 
cut-off. Boven-
dien wordt het 
formaat van de 
lichtopening 
weergegeven.

Maat 5
40°
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Plafondinbouwarmaturen Lichtverdelingen

Richtbare spots
Met de smalle stralingshoek van 
de richtbare spots kunnen archi-
tectuurdetails beter uitkomen of 
worden objecten geaccentueerd. 
De armatuurkop is daarvoor maxi-
maal 20° zwenkbaar.

Downlights met lichtverdeling 
oval flood
De tweezijdige lichtverdeling oval 
flood is geschikt voor de energie-
zuinige verlichting van verkeers-
wegen of lineaire objecten.

Verschillende 
lichtverdelingen
Voor uiteenlo-
pende verlich-
tingstaken biedt 
ERCO armaturen 
met  verschillende 
lichtverdelingen 
aan.

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting
Gedifferentieerde licht verdelingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning van individuele licht-
concepten. Ongeacht of het gaat 
om een zeer smalle  accentuering, 
breedstraling of een  gelijkmatige 
wallwashing – lichtwerktuigen van  
ERCO  beschikken over familieover-
koepelende lichtsterkteverdelingen.  

Downlights en wallwashers zijn 
geschikt voor verticale en horizon-
tale kijktaken; richtbare spots 
plaatsen accenten en sturen daar-
mee de aandacht. De  consequente 
systematiek van de verdelingen 
biedt de ontwerper flexibiliteit bij 
het combineren van verschillende 
armaturen. Licht projectie maakt 
een gerichte leiding van het licht 
mogelijk en vormt daardoor de 
grondslag voor hoog visual com-
fort en efficiënte verlichting.

Downlights met lichtverdeling 
extra wide flood
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling kan 
worden ingezet voor de basisver-
lichting van overdekte, open bare 
zones, alsmede voor toe passingen 
in de binnenruimte met eisen  
aan hogere beschermingsklassen. 
Met zijn goede antiverblinding is 
de brede lichtverdeling niet alleen 
geschikt voor lage ruimten.

Lens-wallwashers
De asymmetrische lichtverdeling 
genereert een energiezuinige en 
gelijkmatige verlichting van wan-
den en façaden.
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IP65

DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Geringe 
inbouwdiepte
ERCO ontwikkelt 
speciale arma-
turen voor een 
geringe inbouw-
diepte die ook 
bij zeer beperk-
te installatie-
condities een 
voor treffelijke 
lichtkwaliteit 
waarborgen.

Beschermings-
graad IP65
Armaturen met 
beschermings-
graad IP65 zijn 
stofdicht en be - 
schermd tegen 
het indringen  
van  spuitwater 
uit alle  richtingen.

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Optimale planning met ERCO: 
regeling
Schakelbare, DALI en fasendim-
bare bedrijfsapparatuur maakt 
integratie in iedere infrastructuur 
mogelijk. Bedrijfsapparaten zijn 
voor de ingezette LED-module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

Plafondinbouwarmaturen Lichtspectrum, armaturensystematiek en lichtregeling

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen- 
klassen bieden lichtwerktuigen 
van ERCO een grote vormgevings-
vrijheid voor alle toepassingsge-
bieden. Het warmtemanagement 
is in alle armaturen voor een op-
timale bedrijfstemperatuur van 
LED en bedrijfsapparaat gedimen-
sioneerd, wat de levensduur van 
de lichtwerktuigen verlengt. De 
 lange levensduur van de elektro-
nische componenten en de ge-
integreerde bedrijfsapparaten 
resul teren in een onderhoudsarm 
bedrijf en korte installatietijden. 

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag: 
www.erco.com/
individual

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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Plafondinbouwarmaturen Armaturenindeling

Accentuering
Voor de accentverlichting is een 
richthoek (α) geschikt van 20°. 
Daarmee wordt een goede model-
lering uitgevoerd zonder te sterk 
strijklicht en kan ongewens-
te overschaduwing door de kijker 
worden vermeden.

Vuistregel: α = 20°

Basisverlichting  
Als afstand (d) tussen twee down-
lights kan hoogte (h) van de 
armaturen tot het werkvlak wor-
den gebruikt. Door de overlapping 
van de lichtbundels ontstaat op 
die manier een goede gelijkmatig-
heid. Als  wandafstand is de helft 
van de armatuur afstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) 
te bedragen. In de wallwasher- 
tabellen in de catalogus en de 
productgegevensbladen vindt u 
de betreffende optimale wand-  
en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

De ontwerpad-
viezen voor wall-
washers zijn een 
goede hulp bij de 
beslissing over  
de optimale op - 
stelling. De tabel 
vermeldt de opti-
male wandhoog-
te, alsmede de 
geschikte wand- 
en armatuuraf-
standen met de 
daaruit voort-
vloeiende verlich-

tingssterkte. Voor 
een individu-
ele licht planning 
wordt geadvi-
seerd om de on - 
derhoudsfactor 
alsmede het ont-
werp met behulp 
van de fotometri-
sche gegevens in 
acht te nemen.

Grotere afstand 
van de arma-
turen
Bij enkele wall-
washers is een 
 armatuurafstand 
(d) tot en met  
het 1,5- voudige 
van de wand-
afstand (a) moge-
lijk. De betreffen-
de gegevens  
treft u aan in 
de wallwasher-
tabellen in de 

catalogus of 
de artikelgege-
vensbladen. Ter 
controle van 
mogelijke licht-
bundelaansnij  
op zijwanden 
wordt een com-
puterondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

Voorbeeld van een wallwasher-tabel:

Gemiddelde verlichtingssterkten En (wand)
Wandhoogte (m) 4.0
Wandafstand (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Armatuurafstand (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Verlichtings- 223 182 159 134
sterkte En (lx)

Lineaire verlichting 
Door de juiste onderlinge afstand 
van de ovale lichtbundel  ontstaat 
een lineaire verlichting. Voor licht-
planningen wordt een door de 
computer ondersteunde bereke-
ning geadviseerd.
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Het efficiënte systeem
voor groot visual
comfort

Groot visual comfort en de
beste lichtkwaliteit - in de
binnen- net zoals in de buiten-
ruimte

Quintessence plafondinbouwar-
maturen brengen het visual
comfort en de lichtkwaliteit van
downlights, lens-wallwashers en
richtbare spots ook naar de bui-
tenruimte. De nieuwe optische
systemen van de downlights en
lens-wallwashers generen een
hoge gelijkmatigheid bij een goede
antiverblinding en zijn daardoor
bij uitstek geschikt voor de royale
verlichting van brede oppervlakken.
De extreem brede lichtverdeling

van de downlights met een stra-
lingshoek van 90° en cut-off van
40° maakt daarbij grote armatuur-
afstanden mogelijk met een hoge
gelijkmatigheid en goede antiver-
blinding. Om precieze accenten
te kunnen plaatsen kan het opti-
sche systeem van de richtbare
spot met 20° worden gekanteld
en met 360° worden gedraaid.
Met beschermingsgraad IP65 zijn
Quintessence plafondinbouwarma-
turen het lichtwerktuig voor de op

de waarneming gerichte verlich-
tingsconcepten in de overdekte
buitenruimte en in binnenruimten
met hoge eisen aan vochtigheidsbe-
scherming en stofdichtheid.

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Richtbare spots
Smalle, rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
2W - 18W
210lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/quintessence-o
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Quintessence Plafondinbouwarmaturen

Toebehoren

Kleur (huis)

Regeling

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Betoninbouwhuis

Maat 3 Maat 5

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Richtbare spots

Extra wide flood Narrow spot

Lenswallwashers Spot

Wallwash Flood

Downlights Richtbare spots

Extra wide flood Narrow spot

Lenswallwashers Spot

Wallwash Flood

Zilver Zilver

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/015746

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessenceo

12W/1650lm 2W/275lm ** 24W/3300lm 6W/825lm **
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

ERCO High-power-LED’s

Cut-off 40°/80°

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 559

1 ERCO darklight-reflector
– Downlight: cut-off 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

of

Wallwasher-reflector
– Cut-off 80°
– Kunststof, aluminiumcoating, glan-

zend

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Richtbare spot met collimatorop-

tiek van optisch polymeer: 0°-20°
zwenkbaar, 360° draaibaar

3 Diffusor of lens
– Van optisch polymeer
– Diffusorlens extra wide flood of

lenzensysteem wallwash
– Richtbare spot met Spherolit-lens

narrow spot, spot of flood

4 Afdekring
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Zilver, 2-voudig gecoat
– Veiligheidsglas

5 Huis
– Aluminiumgietwerk, zilverkleurige

coating
– Montage met 2 of 3-puntssteun en

schroefborging, voor plafonddiktes
1-30mm

– Aan de zijkant aangebouwde installa-
tie-eenheid: kunststof, zwart

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Reflector: mat goud, mat zilver of

mat champagne gelakt
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen
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Efficiënt en
energiezuinig

Sprankelend licht voor door-
dachte vlakken. Compact -
ideaal voor de buitenruimte

Voor wie in de buitenruimte even-
min van hoogwaardig licht wil
afzien. De downlight Compact
verenigt sprankelend licht met de
bekende robuustheid van ERCO
buitenruimtearmaturen.
De verschillende lichtverdelingen
extra wide flood en oval flood
zorgen ervoor dat deze net zo goed
in passages en arcades kunnen
worden ingezet als op het terras
van een woning. Bovendien kunnen

met Compact verticale vlakken
worden verlicht met wallwashers.

Compact Plafondinbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Downlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
8W - 40W
840lm - 5500lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Downlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
8W - 40W
840lm - 5500lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 24W
840lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Compact Plafondinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/compact-o

569ERCO Catalogus 2019

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

http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o
http://www.erco.com/compact-o


d140

15
0

d131

d177

14
0

d168

Compact Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat 3 Maat 4

Toebehoren

Kleur (huis)

Maat

Fasendimbaar Fasendimbaar

Betoninbouwhuis

Vermogens 
klasse LED 8W/1100lm 16W/2200lm

Zilver

10.000 kleuren *

Zilver

10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Lenswallwashers

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Lenswallwashers

Wallwash
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d206

Maat 5

Fasendimbaar

24W/3300lm

Zilver

10.000 kleuren *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Lenswallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013923

Design en toepassing:
www.erco.com/compacto
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Compact Plafondinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Maat 7 Maat 8

Kleur (huis)

Maat

Betoninbouwhuis
Toebehoren

Schakelbaar Schakelbaar

Vermogens 
klasse LED 32W/4400lm 40W/5500lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Zilver

10.000 kleuren *

Zilver

10.000 kleuren *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings 
gegevens: 
www.erco.com/013923

Design en toepassing:
www.erco.com/compacto
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Bijzondere kenmerken

Verschillende maten

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Geringe inbouwdiepte

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 559

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood,

oval flood of wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsring met
kruisraster

– Optische cut-off 30°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd

of

Wallwasher-reflector
– Optische cut-off 30° of 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd, met diffusor aan de
onderzijde

4 Afdekring
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Zilver, 2-voudig gecoat
– Ontspiegeld veiligheidsglas

5 Huis
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– Zilver, 2-voudig gecoat
– Montage met 2 of 3-puntssteun en

schroefborging, voor plafonddiktes
1-30mm

– Aan de zijkant aangebouwde
installatie-eenheid: kunststof of
aluminiumgietwerk, zwart

6 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of fasendimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsring met kruisras-

ter: mat goud, mat zilver of mat
champagne gelakt

Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compact Plafondinbouwarmaturen
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Plafondopbouwarmaturen LED-modules

Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-LED‘s  
zijn optimaal voor  
toepassingen met 
hoge eisen aan 
lichtstroombe-
houd en nauw-
keurige lichtver-
delingen.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.

Hoog licht-
stroombehoud 
van high-
power-LED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.

Maximaal 10% 
van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.
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Lenzensysteem 
wallwash
De asymmetri-
sche lichtverde-
ling van de lens 
schept een zeer 
gelijkmatige 
lichtsterkteverde-
ling op de verti-
cale lijn.

Plafondopbouwarmaturen Lenzensystemen

Lenzensysteem 
oval flood
De parallelle 
 lijnenstructuur 
aan de onder-
zijde van de lens 
genereert een 
tweezijdige resp. 
ovale lichtver-
deling.

Lenzensysteem 
extra wide flood
De collimator ver-
zamelt het licht 
en zorgt met de 
convexe, onder-
ste  lensafsluiting 
voor een rota-
tiesymmetrische 
lichtverdeling.

Compact lenzen-
systeem
Collimatoren en 
Spherolit-lenzen 
worden in down-
lights samenge-
voegd voor nog 
meer efficiency 
in een lenzensys-
teem.

Wide flood
Extra wide flood

 Efficiënte 
Spherolit- 
technologie  
met lenzen
Het licht in een 
Lightscan down-
light wordt door 
drie elementen 
efficiënt ergens 
heen geleid: de 
primaire lens met 
de lens direct op 
de LED-chip voor 
een halfronde 
lichtstraling, de 

secundaire lens 
als collimator 
voor het  parallel 
richten van de 
lichtstralen, als-
mede de tertiaire 
lens als Spherolit- 
lens. 

Oval flood vrij 
draaibaar
De ronde 
 Spherolit-lens 
oval flood kan 
bij alle armatu-
ren naar wens 
worden gedraaid 
om de verlich-
ting optimaal 
af te stemmen 
op  verschillende 
objecten.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve lenzentechnologie 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.
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Plafondopbouwarmaturen Visual comfort 

Grote lumenpakketten voor 
zeer hoge verlichtingssterktes
Voor het genereren van zeer hoge 
verlichtingssterktes biedt ERCO 
armaturen aan met grote lumen-
pakketten.

Visual comfort
De mens en zijn waarnemings-
vermogen geven de doorslag bij 
de  beoordeling of verlichting 
effectief is. Het licht dat vrij is 
van strooilicht,  creëert  optimale 
waarnemingsvoorwaarden voor 
het mense lijk oog. Het staat de 
ont werper toe om vanaf het begin 
met lage verlichtingssterktes 
en nauwkeurig  ontworpen con-
trasten energiezuinig vorm te 
geven.

Optische cut-off
ERCO optima-
liseert de licht-
techniek van 
iedere armatuur 
voor het  beste 
visual comfort 
dat mogelijk is. 
Daardoor worden 
zowel storende 
verblinding ver-
meden als strooi-
licht.

Verhoogd visual 
comfort
Met name voor 
veeleisende kijk-
taken heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die door 
de speciale vorm 
van hun huis en 
hoogwaardige, 
optische compo-
nenten een ver-
hoogd visual 
comfort bieden.

Sheikh Zayed bin 
Sultan Al  Nahyan 
moskee, Abu 
Dhabi.
Architect: Yusef 
Abdelki, Damas-
cus en Halcrow,  
Dubai. Interieur-
architectuur: Spa-
tium Architects, 
Milaan. Licht-
planning: Speirs 
and Major Asso-
ciates,  Edinburgh. 
Fotografie: 
Charles Crowell, 
Dubai.
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Plafondopbouwarmaturen Lichtverdelingen

Lens-wallwashers
De asymmetrische lichtverdeling 
genereert een energiezuinige en 
gelijkmatige verlichting van wan-
den en façaden.

Optimale planning met ERCO: 
precieze lichtverdelingen voor 
een op de waarneming gerichte 
verlichting
Gedifferentieerde  lichtverdelingen 
bieden vrijheid van vormgeving in 
de planning; met name voor indi-
viduele lichtconcepten. Of het 
nu om breedstralende verlichting 
gaat, de verlichting van wegen of 
gelijkmatige wallwashing – pla-
fondopbouwarmaturen van ERCO 
zijn geschikt voor verticale en 

horizontale kijktaken. De conse-
quente systematiek van de licht-
verdelingen biedt de ontwerper 
flexibiliteit bij het combineren van 
verschillende armaturen. Lichtpro-
jectie maakt een gerichte leiding 
van het licht mogelijk en vormt 
daardoor de grondslag voor hoog 
visual comfort en efficiënte ver-
lichting.

Downlights met lichtverdeling 
oval flood
De tweezijdige lichtverdeling oval 
flood is geschikt voor de energie-
zuinige verlichting van verkeers-
wegen of lineaire objecten.

Downlights met lichtverdeling 
extra wide flood
De zeer brede, rotatiesymmetri-
sche lichtsterkteverdeling kan 
worden ingezet voor de basisver-
lichting van overdekte, open bare 
zones, alsmede voor toe passingen 
in de binnenruimte met eisen  
aan hogere beschermingsklassen. 
Met zijn goede antiverblinding is 
de brede lichtverdeling niet alleen 
geschikt voor lage ruimten.

Verschillende 
lichtverdelingen
Voor uiteenlo-
pende verlich-
tingstaken biedt 
ERCO armaturen 
met  verschillende 
lichtverdelingen 
aan.
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IP65

DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met een 
groot deel van 
de lumenklassen 
en bieden op die 
manier een maat-
werkoplossing 
voor talloze ver-
lichtingstaken.

Plafondopbouwarmaturen Lichtspectrum, armaturensystematiek en lichtregeling

Beschermings-
graad IP65
Armaturen met 
beschermings-
graad IP65 zijn 
stofdicht en be - 
schermd tegen 
het indringen  
van  spuitwater 
uit alle  richtingen.

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Fasendimbaar
Dimbare armatu-
ren kunnen aan 
dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Optimale planning met ERCO: 
lichtregeling
Schakelbare, DALI en fasendim-
bare bedrijfsapparatuur maakt 
integratie in iedere infrastructuur 
mogelijk. Bedrijfsapparaten zijn 
voor de ingezette LED-module 
geoptimaliseerd en vormen samen 
met deze een beproefde eenheid 
voor een onderhoudsarm bedrijf.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten die 
gevoelig zijn voor 
warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen- 
klassen bieden lichtwerktuigen 
van ERCO een grote vormgevings-
vrijheid voor alle toepassingsge-
bieden. Het warmtemanagement 
is in alle armaturen voor een op-
timale bedrijfstemperatuur van 
LED en bedrijfsapparaat gedimen-
sioneerd, wat de levensduur van 
de lichtwerktuigen verlengt. De 
 lange levensduur van de elektro-
nische componenten en de ge-
integreerde bedrijfsapparaten 
resul teren in een onderhoudsarm 
bedrijf en korte installatietijden. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de passieve koeling 
van de LED-module maken een 
storingsvrij en stil bedrijf mogelijk.

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual

Verschillende 
spectrums
Iedere toepassing  
kent zijn ideale  
lichtkleur en 
kleurweergave.  
Daarom biedt 
ERCO een keur 
aan spectrums.

Meer spectrums 
op aanvraag: 
www.erco.com/
individual
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d

Plafondopbouwarmaturen Armaturenindeling

Basisverlichting  
Als afstand (d) tussen twee down-
lights kan hoogte (h) van de 
armaturen tot het werkvlak wor-
den gebruikt. Door de overlapping 
van de lichtbundels ontstaat op 
die manier een goede gelijkmatig-
heid. Als  wandafstand is de helft 
van de armatuur afstand geschikt.

Vuistregel: d ≤ 1,5 x h

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) 
te bedragen. In de wallwasher- 
tabellen in de catalogus en de 
productgegevensbladen vindt u 
de betreffende optimale wand-  
en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

De ontwerpad-
viezen voor wall-
washers zijn een 
goede hulp bij de 
beslissing over  
de optimale op - 
stelling. De tabel 
vermeldt de opti-
male wandhoog-
te, alsmede de 
geschikte wand- 
en armatuuraf-
standen met de 
daaruit voort-
vloeiende verlich-

tingssterkte. Voor 
een individu-
ele licht planning 
wordt geadvi-
seerd om de on - 
derhoudsfactor 
alsmede het ont-
werp met behulp 
van de fotometri-
sche gegevens in 
acht te nemen.

Grotere afstand 
van de arma-
turen
Bij enkele wall-
washers is een 
 armatuurafstand 
(d) tot en met  
het 1,5- voudige 
van de wand-
afstand (a) moge-
lijk. De betreffen-
de gegevens  
treft u aan in 
de wallwasher-
tabellen in de 

catalogus of 
de artikelgege-
vensbladen. Ter 
controle van 
mogelijke licht-
bundelaansnij  
op zijwanden 
wordt een com-
puterondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

Voorbeeld van een wallwasher-tabel:

Gemiddelde verlichtingssterkten En (wand)
Wandhoogte (m) 4.0
Wandafstand (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Armatuurafstand (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Verlichtings- 223 182 159 134
sterkte En (lx)

Lineaire verlichting 
Door de juiste onderlinge afstand 
van de ovale lichtbundel  ontstaat 
een lineaire verlichting. Voor licht-
planningen wordt een door de 
computer ondersteunde bereke-
ning geadviseerd.
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Efficiënt en
energiezuinig

De perfecte oplossing voor het
verlichten van een bestaande
situatie. Compact is het veelzij-
dige werktuig

Lichtplanning met opbouwdown-
lights hoeft geen noodoplossing
te zijn. De downlight Compact
verenigt sprankelend licht met
de robuustheid van buiten-
ruimtearmaturen. Compact als
opbouwdownlight is de perfecte
oplossing voor het gebruik in een
bestaande situatie, wanneer er
geen mogelijkheid is om de verlich-
ting in het plafond te monteren.
De verschillende lichtverdelingen
extra wide flood en oval flood

zorgen ervoor dat deze net zo goed
in passages en arcades kunnen
worden ingezet als op het terras
van een woning. Bovendien kunnen
met Compact verticale vlakken
worden verlicht met wallwashers.

Compact Plafondopbouwarmaturen
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Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Lichtverdeling: Extra wide flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Lichtverdeling: Oval flood

Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Opbouw-lens-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wallwash

Compact Plafondopbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/compact-o-s
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Compact Plafondopbouwarmaturen

Kleur (huis)

Regeling

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat

Fasendimbaar Fasendimbaar

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

Maat 4 Maat 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

16W/2200lm 24W/3300lm
Vermogens- 
klasse LED

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Opbouw-lens-wallwashers

Wallwash

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Opbouw-lens-wallwashers

Wallwash

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013946

Design en toepassing:
www.erco.com/compact-o-s
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Bijzondere kenmerken

Verschillende maten

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënt lenzensysteem

Optische cut-off 30°/40°

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Beschermingsgraad IP65

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 574

1 ERCO lenzensysteem
– Van optisch polymeer
– Lichtverdelingen: extra wide flood,

oval flood of wallwash

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)

3 Anti-verblindingsring met
kruisraster

– Optische cut-off 30°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd

of

Wallwasher-reflector
– Optische cut-off 30° of 40°
– Kunststof, aluminiumcoating, zilver,

gestructureerd, met diffusor aan de
onderzijde

4 Cilinder en plafondarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat
– Ontspiegeld veiligheidsglas

5 Bedrijfsapparaat
– Fasendimbaar
– Dimmen met externe dimmers (fase-

afsnijtechniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Antiverblindingsring met kruisras-

ter: mat goud, mat zilver of mat
champagne gelakt

– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Compact Plafondopbouwarmaturen

583ERCO Catalogus 2019

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



Krachtig licht voor
grote ruimten

Efficiënte, krachtige basis-
verlichting voor passages en
verkeersoppervlakken

Lightscan plafondopbouwarmatu-
ren bieden een krachtige, efficiënte
en vrijwel onderhoudsvrije basisver-
lichting voor grote ruimten waar
een hogere beschermingsgraad
vereist is zowel voor de buiten- als
de binnenruimte. De hoge lichtstro-
men staan verlichting van grote
hoogte toe en garanderen een
voortreffelijk verlichtingsniveau
aan de vloer. De lichtverdelingen
wide flood, extra wide flood en oval
flood zijn bij uitstek geschikt voor

gebruik in treinstations, passages
en arcades, alsmede voor verkeers-
gebieden rond een gebouw. De
onderhoudsvrije opto-elektronica
ontziet de natuurlijke hulpbron-
nen dankzij zijn hoge efficiency en
vermindert bovendien de exploita-
tiekosten.

Lightscan Plafondopbouwarmaturen

584 ERCO Catalogus 2019

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



Basisverlichting
Basisverlichting aan de hand
van een brede lichtverdeling.

Opbouwdownlights
Brede, rotatiesymmetrische lichtsterkte-
verdelingen voor de basisverlichting.

LED-module
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Lichtverdeling: Wide flood, Extra wide
flood

Lineaire verlichting
Lineaire basisverlichting voor
structurering van de ruimte
en voor de verlichting van
zones en wegen.

Opbouwdownlights oval flood
Tweezijdige lichtverdeling voor lineaire
verlichting.

LED-module
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Lichtverdeling: Oval flood

Lightscan Plafondopbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Lightscan Plafondopbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Kleur (huis)

Regeling

Maat

Schakelbaar

DALI

Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

Graphit m

10.000 kleuren *

250mm 300mm

Vermogens 
klasse LED 48W/6600lm 72W/9900lm

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Schakelbaar

DALI

Graphit m

10.000 kleuren *

350mm

96W/13200lm

Opbouwdownlights Opbouwdownlights  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015412

Design en toepassing:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Grote lumenpakketten voor
zeer hoge verlichtingssterk-
tes

Oval flood vrij draaibaar

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP65

Schakelbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 574

1 ERCO Spherolit-lens
– Lichtverdelingen: wide flood, extra

wide flood of oval flood
– Oval flood 360° draaibaar

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer

3 Afdekframe
– Aluminiumgietwerk, zwarte coating
– Veiligheidsglas

4 Huis en plafondarmatuur
– Graphit m
– Corrosiebestendig aluminiumgiet-

werk, no-rinse-oppervlaktebehande-
ling

– 2-voudig gecoat

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of DALI dimbaar

Beschermingsgraad IP65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwa-
ter

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Huis: 10.000 andere kleuren
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Lightscan Plafondopbouwarmaturen
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Optimale planning met ERCO: 
de hoogste LED-kwaliteit
ERCO koopt de LED’s in bij voor-
aanstaande producenten. Deze zijn 
geselecteerd volgens de hoogste 
eisen met betrekking tot licht - 
stroom, rendement, kleurweerga-
ve, lichtkleur, alsmede consequen-
te elektrische eigenschappen voor 
serieproductie. Zo zijn in armatu-
ren van ERCO LED’s met identieke 
eigenschappen ingebouwd. Daar-
door genereren alle armaturen een 
indrukwekkende lichtkwaliteit 
met nauwkeurige lichtverdeling 
zonder kleurverschuivingen. ERCO 
ontwikkelt en vervaardigt zelf de 
LED-modules. Om lenzen nauw-
keurig passend te kunnen opne-
men, geschiedt de opstelling van 
de LED’s op de printplaat overeen-
komstig het beoogde  lichteffect. 
ERCO lichtwerktuigen maken 
daardoor een efficiënte verlich-
ting mogelijk met een langdurig 
hoog behoud van de lichtstroom. 
De doorlopende kwaliteitscontro-
le van de door ons zelf ingerich-
te LED-modules garandeert een 
hoge beveiliging tegen  uitval. Het 
passieve warmtemanagement is 
gedimensioneerd voor een lange 
levensduur van de LED en maakt 
daardoor een onderhoudsarm 
bedrijf van de  armaturen moge-
lijk.

Eigen productie 
van printplaten
ERCO  ontwikkelt 
eigen printplaat-
lay-outs en voor-
ziet deze zelf 
van LED’s. De 
 LED-modules zijn 
daardoor opti-
maal op het 
optisch systeem 
van de armaturen 
afgestemd.

Vloerinbouwarmaturen LED-modules

Hoog licht-
stroombe-
houd van high-
power-LED’s
Tot 50.000 
bedrijfsuren 
heeft nog ten 
 minste 90% van 
alle door ERCO 
ingezette high-
power-LED’s meer 
dan 90% van hun 
aanvankelijke 
lichtstroom.
Maximaal 10% 

van de LED’s mag 
op dit tijdstip 
lager zijn dan dat 
(L90/B10). 
Voor 100.000 
bedrijfsuren heb-
ben deze LED’s 
een specificatie 
van L90.

ERCO High-
power-LED’s
High-power-
LED’s zijn opti-
maal geschikt 
voor toepassin-
gen met hoge 
eisen aan licht-
stroombehoud 
en nauwkeurige 
lichtverdelingen.

Nauwkeurige 
kleurlocatie
Modules van 
ERCO met high-
power-LED's 
komen overeen 
met een SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) van  
≤ 1,5 en waar-
borgen daardoor 
een uitstekende 
kleurenovereen-
stemming.

589ERCO Catalogus 2019

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



40°

Visual comfort
De mens en zijn waarnemings-
vermogen geven de doorslag bij 
de  beoordeling of verlichting 
effectief is. Het licht dat vrij is 
van strooilicht,  creëert  optimale 
waarnemingsvoorwaarden voor 
het mense lijk oog. Het staat de 
ont werper toe om vanaf het begin 
met lage verlichtingssterktes 
en nauwkeurig  ontworpen con-
trasten energiezuinig vorm te 
geven.

Cut-off
ERCO optima-
liseert de licht-
techniek van 
iedere armatuur 
voor het  beste 
visual comfort 
dat mogelijk is. 
Daardoor worden 
zowel storende 
verblinding ver-
meden als strooi-
licht.

Verhoogd visual 
comfort
Met name voor 
veeleisende kijk-
taken heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die door 
de speciale vorm 
van hun huis en 
hoogwaardige, 
optische compo-
nenten een ver-
hoogd visual 
comfort bieden.

Vloerinbouwarmaturen Lenzensystemen en visual comfort

Uiterst efficiënte 
lichttechniek
De innovatieve 
Spherolit-tech-
niek heeft een 
duidelijk hoger 
rendement dan 
de conventionele 
lichttechniek.

Optimale planning met ERCO: 
efficiënte lenstechnologie
De innovatieve Spherolit- techniek 
heeft een hoger rendement dan 
de conventionele methoden voor 
lichtprojectie. ERCO armaturen 
werken in belangrijke mate met 
geprojecteerd licht en bieden de 
ontwerper een grote vrijheid bij 
de vormgeving; en zonder storend 
strooilicht. Het gebruik van hoog-
waardige, optische polymeren  
en moderne fotometrische simu-
laties maakt een indruk wekkende 
lichtkwaliteit met een uitstekende 
gelijkmatigheid en hoge  efficiency 
mogelijk. Het gesloten, optische 
systeem vermindert de reinigings-
kosten en zorgt voor een onder-
houdsarm bedrijf.

Optisch systeem
De optische 
 systemen voor 
LED-lichtwerk-
tuigen  verschillen 
in grote mate 
van de  klassieke 
armaturen. ERCO  
ont wikkelt en 
produceert deze  
systemen zelf. 
Door deze opti-
male afstemming 
wordt het volle-
dige  potentieel 
aan efficiency 
en lichtkwaliteit 
benut.
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Optimale planning met ERCO: 
lichtkleuren en kleurweergave
De selectie van hoogwaardige 
LED’s met het uitgebalanceerde 
lichtspectrum biedt de ontwer-
per een indrukwekkende licht-
kwaliteit en zeer goede kleur-
weergave. Identieke lichtkleuren 
in alle productfamilies (neutraal-
wit met 4000K en warmwit met 
3000K) zorgen voor een optimale 
 planning.

Vloerinbouwarmaturen Lichtverdelingen en lichtspectrum

De oriëntatie-
armaturen met 
blauwe LED’s zor-
gen voor een 
bescheiden blik-
vanger.

Uitstekende 
gelijkmatigheid
Voor de hoogste 
eisen bij de ver-
ticale verlich-
ting heeft ERCO 
armaturen ont-
wikkeld die de 
buitengewoon 
hoge gelijkmatig-
heid bij de ver-
lichtingssterktes 
genereren.

De plaatsing van 
de strijklicht-
wall washer dicht 
 tegen de wand en 
de smalle licht-
verdeling ten 
 opzichte van de 
wand scheppen 
ideale voorwaar-
den voor strijk-
lichteffecten. De 
materiaaltextuur 
kan met strijklicht 
duidelijk worden 
geacentueerd.

Uplights voor 
 precies strijklicht 
op façaden of 
objecten.

Richtbare spots 
voor het accen-
tueren van objec-
ten, planten of 
details van het 
gebouw.

Lens- wallwashers 
voor een gelijk-
matige lichtsterk-
teverdeling op 
verticale vlakken.

Praktijkgericht product
programma
Talloze verlichtingstaken  vragen 
om individuele  lichtoplossingen. 
Onafhankelijk of u bepaalde vor-
men of functies zoekt, biedt het 
uitgebreide programma vloer-
inbouwarmaturen u de passende 
lichtwerktuigen.

Verschillende 
lichtkleuren
Warmwitte LED’s 
brengen warme 
materialen, zoals 
hout, perfect tot 
leven. Neutraal-
witte LED’s bena-
drukken koele 
materialen, bijv. 
beton of metaal, 
en hebben een 
hoger rendement.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Zwenkbaar
Voor de  optimale 
uitlijning van 
de lichtbundel 
 kunnen de arma-
turen nauwkeu - 
rig worden afge-
steld. Op die 
manier komt het 
licht daar terecht, 
waar u het nodig 
hebt. 

Afsluitende of 
afdekkende 
montage moge-
lijk
Voor een mini-
malistische vor-
mentaal biedt 
ERCO ook arma-
turen met een 
afsluitend 
 inbouwdetail. 

Beschermings-
graad IP68
Armaturen met 
beschermings-
graad IP68 zijn 
geschikt voor 
binnen- en bui-
tenruimten. 

Verschillende 
maten
De armaturen in 
het ERCO pro-
gramma houden 
rekening met ver-
schillende lumen-
klassen en bieden 
op die manier 
een maatwerk-
oplossing voor 
talloze verlich-
tingstaken.

Kleine armatu-
renafmeting
Kleine armaturen 
vallen niet echt 
op in de omge-
ving en richten 
de focus op het 
licht in plaats 
van op de arma-
turen. 

Vloerinbouwarmaturen Armaturensystematiek

Inbouwhuis
Er kan over in 
inbouwhuizen 
gemonteerde Tesis 
armaturen wor-
den gelopen en, 
bij een geschikt 
fundament, over 
worden gereden. 
De behuizing is 
vervaardigd van 
kunststof en is 
daardoor vrij van 
corrosie.

 Optimalisatie 
van de elektro-
magnetische 
compatibiliteit
ERCO armaturen 
worden als unit 
met bedrijfsappa-
raat ontwikkeld, 
geoptimaliseerd 
en getest. Op die 
manier  kunnen 
ze de  richtlijnen 
voor EMC op be - 
trouwbare  wijze 
naleven.

Uitstekend 
warmte-
management
Met het ther-
misch manage-
ment waarborgt 
ERCO dat de 
LED’s hun maxi-
male  lichtstroom 
afgeven en dat 
componenten 
die gevoelig zijn 
voor warmte, hun 
 volledige levens-
duur bereiken.

Optimale planning met ERCO: 
consequente armaturensyste-
matiek voor de praktijk
LED-armaturen van ERCO onder-
scheiden zich door een conse-
quente armaturensystematiek in 
combinatie met een voortreffelijk 
warmtemanagement. Dankzij het 
ingetogen productdesign, alsme-
de verschillende maten en lumen-
klassen bieden lichtwerktuigen van 
ERCO een grote vormgevingsvrij-
heid voor alle toepassingsgebie-
den. De  lange levensduur van de 
elektronische componenten en de 
geïntegreerde bedrijfsapparaten 
resul teren in een onderhoudsarm 
bedrijf en korte installatietijden. 
Geteste elektromagnetische com-
patibiliteit en de passieve koeling 
van de LED-module maken een 
storingsvrij en stil bedrijf mogelijk.

Beschermings-
klasse II
Bij armaturen 
met bescher-
mingsklasse II 
zijn de onder 
spanning staande 
componenten van 
een aanvullende 
isolatie  voorzien. 
Daarom is het 
aansluiten van 
een aardleiding 
niet vereist.

Beschikbaar in 
rond of vierkant
Tot het systeem-
design van ERCO 
behoren ronde en 
vierkante arma-
turen. Op die ma- 
nier kunnen de 
armaturen aan de 
architectuur en 
de omgeving wor-
den aangepast. 

ERCO individual
Via onze service 
„ERCO individual“  
kunnen klant-
specifieke aan-
passingen, zoals 
een andere kleur 
van de behuizing 
of andere LED‘s, 
projectspecifiek 
worden gereali-
seerd.

www.erco.com/
individual
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DALI

Fasendimbaar
Dimbare arma-
turen kunnen 
aan de gangbare 
 dimmers in fase-
afsnijtechniek 
worden gebruikt. 

Schakelbaar
De  schakel bare 
armaturen 
 kunnen via scha-
kelaars of actoren 
worden bediend.

DALI dimbaar
De DALI  dimbare 
armaturen zijn 
geschikt voor 
lichtregelinstalla-
ties op basis van 
DALI. De indivi-
duele regeling 
maakt flexibel 
programmeer-
bare lichtscènes 
mogelijk.

Optimale planning met ERCO: 
regeling
Schakelbare, DALI en fasendim-
bare bedrijfsapparatuur maakt 
integratie in iedere infrastruc-
tuur mogelijk. Bedrijfsapparaten 
zijn voor de ingezette LED-modu-
le geoptimaliseerd en vormen 
samen met deze een beproefde 
eenheid voor een onderhouds-
arm bedrijf.

Vloerinbouwarmaturen Lichtregeling

Santuario Don 
Carlo Gnocchi, 
Milaan.
Architect: Paolo  
Valeriani, Milaan.  
Lichtplanner:  
Gianni Ronchetti,  
Valmadrera di 
Lecco. Fotografie: 
Dirk Vogel, Dort-
mund.
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Vloerinbouwarmaturen Armaturenindeling

Accentuering 
Voor de accentverlichting heeft 
een richthoek (α) van 30° zich 
bewezen. Daarmee wordt een 
goede modellering uitgevoerd 
zonder te sterk strijklicht.

Vuistregel: α = 30°

Oriëntatieverlichting 
Bij vloerwashers wordt een mon-
tagehoogte van circa 0,4m boven 
het te belichten oppervlak gead-
viseerd. 

Wallwashing
Voor een gelijkmatige,  verticale 
verlichting dient wandafstand (a) 
van de armaturen circa een derde 
van de hoogte van ruimte (h) 
te bedragen. In de wallwasher- 
tabellen in de catalogus en de 
productgegevensbladen vindt u 
de betreffende optimale wand-  
en armatuurafstanden.

Vuistregel: a = 1/3 x h

Grotere afstand 
van de arma-
turen
Bij enkele wall-
washers is een 
 armatuurafstand 
(d) tot en met  
het 1,5- voudige 
van de wand-
afstand (a) moge-
lijk. De betreffen-
de gegevens  
treft u aan in 
de wallwasher-
tabellen in de 

catalogus of 
de artikelgege-
vensbladen. Ter 
controle van 
mogelijke licht-
bundelaansnij  
op zijwanden 
wordt een com-
puterondersteun-
de berekening 
geadviseerd.

De ontwerpad-
viezen voor wall-
washers zijn een 
goede hulp bij de 
beslissing over  
de optimale op - 
stelling. De tabel 
vermeldt de opti-
male wandhoog-
te, alsmede de 
geschikte wand- 
en armatuuraf-
standen met de 
daaruit voort-
vloeiende verlich-

tingssterkte. Voor 
een individue-
le licht planning 
wordt geadvi-
seerd om de on - 
derhoudsfactor 
alsmede het ont-
werp met behulp 
van de fotometri-
sche gegevens in 
acht te nemen.

Voorbeeld van een wallwasher-tabel:

Gemiddelde verlichtingssterkten En (wand)
Wandhoogte (m) 6.0
Wandafstand (m) 1.75 2.00 2.00 2.25
Armatuurafstand (m) 2.00 2.00 2.50 3.00
Verlichtings- 83 77 63 48
sterkte En (lx)

Strijklicht
wallwasher
De strijklicht-
wallwashers wor-
den dicht bij de 
wand geplaatst.
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De maatstaf in de
buitenruimte

Een innovatief archetype in de
buitenruimte

Tesis, reeds lang in het assortiment
van ERCO, bereikt na een intensieve
doorontwikkeling een nieuw ver-
mogensniveau. Daarbij overtuigt
de lichttechniek door maximale
sprankeling en efficiency. Of het nu
in de ronde of vierkante variant is
- de nieuwe behuizing die dankzij
de LED-technologie aanzienlijk
vlakker is, maakt een uitgesproken
comfortabele inbouw mogelijk. Het
robuuste, corrosievrije, kunststof
huis waarborgt duurzaamheid en

probleemloze handling. Of het nu
om richtbare spots, uplights of
wallwashers gaat - Tesis bepaalt de
maatstaven in de buitenruimte.

Tesis rond Vloerinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 32W
840lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wallwash

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Uplights
Zeer brede rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
6W - 24W
630lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wide flood

Richtbare spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymmetri-
sche of tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor een accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 18W
210lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood,
Oval flood

Tesis rond Vloerinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/tesis-round
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Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Tesis rond Vloerinbouwarmaturen

Schakelbaar Schakelbaar

Vermogens- 
klasse LED

Maat 3 Maat 4

8W/1100lm

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Lens-wallwashers

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

16W/2200lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Schakelbaar Fasendimbaar

Maat 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

Richtbare spots

Narrow spot

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Oval flood

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015146

Design en toepassing:
www.erco.com/tesis-round

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Tesis rond Vloerinbouwarmaturen

Fasendimbaar

Vermogens- 
klasse LED

Maat 7

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

* op aanvraag verkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015146

Design en toepassing:
www.erco.com/tesis-round

32W/4400lm 8W/1100lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Uitstekende gelijkmatigheid

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Optische cut-off 40°

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP68

Beschermingsklasse II

Schakelbaar

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 589

1 ERCO Spherolit-lens
– Richtbare spot lichtverdelingen:

narrow spot, spot, flood of oval flood
– Uplight-lichtverdeling: wide flood

of

Lens-wallwasher
– Optische cut-off 40°
– ERCO lenzensysteem: wallwash
– Wallwasher-reflector: metaal of

kunststof, aluminiumcoating, zilver,
gestructureerd, gedeeltelijk zwart
gelakt, met diffusor aan de onder-
zijde

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– Richtbare spot 0°-30° zwenkbaar

3 Afdekring
– Overdekkend of met afsluitend

inbouwdetail
– Roestvrij staal
– Veiligheidsglas: 15 mm, helder

4 Huis
– Kunststof, zwart
– In lengterichting waterdichte aan-

sluitkabel 3x1,5mm²
– Installatie met separate verbindings-

mof
– Montage zonder inbouwhuis is

mogelijk
– Montage in inbouwhuis: overrijdbaar

met voertuigen op luchtbanden.
Belasting 20kN of 50kN

– Montage in holle vloeren alleen met
afdekkend inbouwdetail: bevesti-
gingsset apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of fasendimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP68
Bescherming tegen het binnendringen
van stof, bescherming tegen voortdu-
rende onderdompeling in water tot max.
3 m diepte.

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Afdekring: V4A roestvrij staal
– Antislip-veiligheidsglas
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Tesis rond Vloerinbouwarmaturen
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De maatstaf in de
buitenruimte

Een innovatief archetype in de
buitenruimte

Tesis, reeds lang in het assortiment
van ERCO, bereikt na een intensieve
doorontwikkeling een nieuw ver-
mogensniveau. Daarbij overtuigt
de lichttechniek door maximale
sprankeling en efficiency. Of het nu
in de ronde of vierkante variant is
- de nieuwe behuizing die dankzij
de LED-technologie aanzienlijk
vlakker is, maakt een uitgesproken
comfortabele inbouw mogelijk. Het
robuuste, corrosievrije, kunststof
huis waarborgt duurzaamheid en

probleemloze handling. Of het nu
om richtbare spots, uplights of
wallwashers gaat - Tesis bepaalt de
maatstaven in de buitenruimte.

Tesis vierkant Vloerinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Lens-wallwasher
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor een zeer gelijkmatige wandverlich-
ting.

LED-module
8W - 32W
840lm - 4400lm
Lichtverdeling: Wallwash

Accentuering
Accentueren van objecten of
architectuurelementen.

Uplights
Zeer brede rotatiesymmetrische
lichtsterkteverdeling voor een accentue-
rende verlichting.

LED-module
6W - 24W
630lm - 3300lm
Lichtverdeling: Wide flood

Richtbare spots
Zeer smalle tot brede, rotatiesymmetri-
sche of tweezijdige lichtsterkteverdeling
voor een accentuerende verlichting.

LED-module
2W - 18W
210lm - 2475lm
Lichtverdeling: Narrow spot, Spot, Flood,
Oval flood

Tesis vierkant Vloerinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/tesis-square
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Tesis vierkant Vloerinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Schakelbaar Schakelbaar

Vermogens- 
klasse LED

Maat 3 Maat 4

8W/1100lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lens-wallwashers

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

16W/2200lm 2W/275lm **
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Q286

22
1

Q249

22
1

Schakelbaar Fasendimbaar

Maat 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Richtbare spots

Narrow spot

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Ovalflood

* opaanvraagverkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/018336

Design en toepassing:
www.erco.com/tesis-square 
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23
0

Q287

23
0

Tesis vierkant Vloerinbouwarmaturen

Lichtkleur

Lichtverdeling

Regeling

Toebehoren

Maat

Fasendimbaar

Vermogens- 
klasse LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Maat 7

Lens-wallwashers Richtbare spots

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

* opaanvraagverkrijgbaar
**  Vermogensgegevens voor lichtverdeling narrow spot

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/018336

Design en toepassing:
www.erco.com/tesis-square

32W/4400lm 8W/1100lm **
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Bijzondere kenmerken

Verhoogd visual comfort

Uitstekende gelijkmatigheid

Beschikbaar in rond of vier-
kant

Grote armatuurafstanden bij
wallwashing

ERCO High-power-LED’s

Efficiënte Spherolit-technolo-
gie

Optische cut-off 40°

Verschillende lichtverdelin-
gen

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP68

Beschermingsklasse II

Schakelbaar

Fasendimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 589

1 ERCO Spherolit-lens
– Richtbare spot lichtverdelingen:

narrow spot, spot, flood of oval flood
– Uplight-lichtverdeling: wide flood

of

Lens-wallwasher
– Optische cut-off 40°
– ERCO lenzensysteem: wallwash
– Wallwasher-reflector: metaal of

kunststof, aluminiumcoating, zilver,
gestructureerd, gedeeltelijk zwart
gelakt, met diffusor aan de onder-
zijde

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– Richtbare spot 0°-30° zwenkbaar

3 Afdekframe
– Overdekkend of met afsluitend

inbouwdetail
– Roestvrij staal
– Veiligheidsglas: 15 mm, helder

4 Huis
– Kunststof, zwart
– In lengterichting waterdichte aan-

sluitkabel 3x1,5mm²
– Installatie met separate verbindings-

mof
– Montage zonder inbouwhuis is

mogelijk
– Montage in inbouwhuis: overrijdbaar

met voertuigen op luchtbanden.
Belasting 20kN of 50kN

– Montage in holle vloeren alleen met
afdekkend inbouwdetail: bevesti-
gingsset apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar of fasendimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP68
Bescherming tegen het binnendringen
van stof, bescherming tegen voortdu-
rende onderdompeling in water tot max.
3 m diepte.

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Afdekframe: V4A roestvrij staal
– Antislip-veiligheidsglas
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Tesis vierkant Vloerinbouwarmaturen
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Een punt op de i

Hoge lichtkwaliteit voor beweg-
wijzering en oriëntatie

Of het nu wit of gekleurd is - de
oriëntatiearmaturen verlichten
wegen, markeren ingangen, zorgen
voor veilige traptreden en teke-
nen de architectonische lijnen na.
Afdekkingen van roestvrij staal en
krasvast glas waarborgen boven-
dien dat de oriëntatiearmaturen
gedurende vele jaren hoogwaardige
details in uw architectuur zijn. Door
speciale optische elementen berei-
ken de oriëntatiearmaturen ook

in een lichte omgeving een hoge
attentiewaarde.
Functionaliteiten zoals dimmen
en knipperen maken deze LED-
oriëntatiearmaturen tot de per-
fecte partners voor beveiligings- en
gebouwbeheersystemen. Aangezien
dezelfde hoge LED-kwaliteit wordt
gebruikt als bij andere armaturen
van ERCO, laten de armaturen zich
zonder problemen combineren, zon-
der dat voor een kwaliteitsverschil
in licht hoeft te worden gevreesd.

Door het lage energieverbruik is
het mogelijk om maar liefst veertig
armaturen per bedrijfsapparaat aan
te sluiten.

Oriëntatie-armaturen
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Oriëntatieverlichting
Lichtpunten voor de opbouw
van oriëntatiepunten en
-lijnen.

Oriëntatie-armaturen
Rotatiesymmetrische lichtsterkteverde-
lingen om zich te oriënteren.

LED-module
0,3W - 0,8W
1lm - 24lm

Breedstraling
Verlichting van wegen en
vlakken met een brede licht-
bundel.

Vloerwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor vloerverlichting.

LED-module
0,6W
17lm - 24lm

Oriëntatie-armaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Oriëntatiearmaturen

Toebehoren

Regeling

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat

Schakelbaar Schakelbaar Schakelbaar

3000K

4000K

Blauw

3000K

4000K

Blauw

d 41mm d 56mm

Vermogens- 
klasse LED 0,3W/5lm 0,8W/24lm 0,8W/6lm

Oriëntatiearmaturen

Oriëntatie

Oriëntatiearmaturen

Oriëntatie

Vloerwashers

Breed stralend

Oriëntatiearmaturen

Oriëntatie

Installatie-eenheid Inbouwhuis

Verdelerdoos

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/013123

Design en toepassing:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Bijzondere kenmerken

Vloerwashers

h

Kleine armaturenafmeting

ERCO LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Verschillende maten

Beschermingsgraad IP68

Schakelbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 589

1 ERCO LED-module
– Lichtkleuren: warmwit (3000K),

neutraalwit (4000K) of blauw

Vloerwasher
– Reflector: kunststof, aluminiumcoa-

ting, zilver, mat

2 Afdekring
– Roestvrij staal
– Veiligheidsglas: 6mm
– Belasting 5kN
– Prismalens met puntvormige licht-

opening

3 Inbouwhuls met lamellen
– Kunststof
– Huis met afdichting: roestvrij staal

12V en 24V
– Aansluitkabel 2x0,75mm²
– Installatie-eenheid apart bestellen

of

230V
– Schakelbaar
– 2-aderige aansluitkabel

Beschermingsgraad IP68
Bescherming tegen het binnendringen
van stof, bescherming tegen voortdu-
rende onderdompeling in water tot max.
3 m diepte.

Oriëntatie-armaturen
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Wandstructuren
plastisch ensceneren

Strijklichtwallwashers voor het
benadrukken van texturen van
muren en façaden

Site accentueert de haptische
indruk van architectuurmaterialen:
doordat de strijklichtwallwasher
zelfs de meest verfijnde structu-
ren van hout, beton of tegels, en
ruwe oppervlakken, zoals natuur-
steen, duidelijk zichtbaar maakt,
realiseert de armatuur de effect-
volle benadrukking van historische
elementen of regionale materia-
len. In vergelijking met gangbare
wallwashers die façaden een zacht
karakter geven, genereert Site con-

trastrijke, haptisch aandoende licht-
en schaduweffecten. Het licht kan
op comfortabele wijze met een
richthoek van 10 graden in beide
richtingen worden gezwenkt. Door
zijn asymmetrische lichtverdeling
genereert de strijklichtwallwasher
ook bij een positionering van max.
30cm voor de wand een extreem
gelijkmatige lichtbundel. Op deze
wijze biedt deze speciale vorm van
verticale verlichting, naast mar-
kante textuureffecten voor een

sfeervolle lichtenscenering, ook
een efficiënte verlichting van de
buitenruimte.

Site Vloerinbouwarmaturen
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Wallwashing
Verticale verlichting voor het
belichten van de omgeving
en indeling van de buiten-
ruimte.

Strijklicht-wallwashers
Asymmetrische lichtsterkteverdeling
voor accentuerende façadeverlichting.

LED-module
24W
2520lm - 3300lm

Site Vloerinbouwarmaturen

Hulpmiddelen voor planning onder:
www.erco.com/site
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445120

12
1

418

Maat

Site Vloerinbouwarmaturen

Lichtverdeling

445mm

Toebehoren

Regeling

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

24W/3300lm

Lichtkleur

Vermogens- 
klasse LED

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

Verbindingsmof Inbouwhuis

Aftakmof Bevestigingsset

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings- 
gegevens: 
www.erco.com/015411

Design en toepassing:
www.erco.com/site
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Bijzondere kenmerken

Zeer hoog visual comfort

Strijklichtwallwasher

Grote armatuurafstanden
mogelijk

ERCO High-power-LED’s

Verschillende lichtkleuren

Uitstekend warmtemanage-
ment

EMC-geoptimaliseerd

Zwenkbaar ±10°

Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk

Beschermingsgraad IP68

Beschermingsklasse II

Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI dimbaar

Opbouw en eigenschappen
De eigenschappen die hier worden
beschreven, zijn kenmerkend voor arti-
kelen uit deze productfamilie. Speciale
artikelen kunnen afwijkende eigen-
schappen hebben. Een uitgebreide
beschrijving van de eigenschappen van
individuele artikelen treft u aan op onze
website. Voor een snelle toegang kunt u
gebruikmaken van de rechtstreekse links
volgens het volgende patroon:

www.erco.com/<artikelnummer>

Gedetailleerde gegevens over de ken-
merken treft u aan in de Catalogus
vanaf pagina 589

1 Softec lens

2 ERCO LED-module
– High-power-LED’s: warmwit (3000K)

of neutraalwit (4000K)
– Collimatoroptiek van optisch poly-

meer
– ±10° zwenkbaar

3 Frame
– Afdekkend of met het plafond afslui-

tend inbouwdetail
– Roestvrij staal
– Veiligheidsglas: 10mm, helder

4 Huis
– Kunststof, zwart
– Aansluitkabel 3x1,5mm² of

5x1,5mm²
– Installatie met separate verbindings-

mof
– Montage in inbouwhuis: overrijdbaar

met voertuigen op luchtbanden.
Belasting 20kN

– Montage in holle vloeren alleen met
afdekkend inbouwdetail: bevesti-
gingsset apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat
– Schakelbaar, fasendimbaar of DALI

dimbaar
– Fasendimbare uitvoering: Dimmen

met externe dimmers (fase-afsnij-
techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP68
Bescherming tegen het binnendringen
van stof, bescherming tegen voortdu-
rende onderdompeling in water tot max.
3 m diepte.

Varianten op aanvraag
– High-power-LED’s: 3000K CRI 95 of

2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
– Frame: V4A roestvrij staal
– Antislip-veiligheidsglas
Neem contact op met uw ERCO advi-
seur.

Site Vloerinbouwarmaturen
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LED’s in ERCO armaturen

Technische gegevens
ERCO gebruikt voor het volledige 
productprogramma dezelfde high-
power- of mid-power-LED’s.  
Dat biedt de gebruiker het  enorme 
voordeel dat de lichtkwaliteit 
altijd hetzelfde, gelijkblijvend 
hoge niveau heeft.
Voor het flexibele gebruik zijn 
naast de zes standaardlichtkleuren 
voor enkele toepassingen tevens 
regelbare kleurspectrums (tunable 
white) beschikbaar.

Op de volgende pagina’s treft  
u gedetailleerde informatie aan  
over de bij ERCO gebruikte LED’s. 
De voortdurend hoge kwaliteit van 
de LED’s is het resultaat van een 
selectieproces waarvan de criteria 
kort worden omschreven.

LED-modules
De armatuursystemen van ERCO 
zijn in de catalogus volgens het 
vermogen van hun LED-modules 
gedifferentieerd. Er is een  betere 
evaluatie van de lichttechnische  
en energetische  efficiency 
mogelijk, wanneer module- en 
 armatuurlichtstroom alsmede 
het aansluitvermogen apart wor-
den bekeken. Voor dit doel wor-
den in de catalogus en op het 
gegevensblad naast de waarden 
voor de module ook de vermo-
gensgegevens voor de volledige 
armatuur apart aangetoond.

High-power-LED
Kleurtemperatuur 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Rendement* 99lm/W 105lm/W 101lm/W 121lm/W 138lm/W 128lm/W
Kleurweergave CRI 92 CRI 92 CRI 95 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Lichtstroombehoud  L90/B10 tot 50.000 uur 
Uitvalcoëfficiënt  0,1% tot 50.000 uur

Mid-power-LED
Kleurtemperatuur 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Rendement* 118lm/W 156lm/W 127lm/W 137lm/W 156lm/W 137lm/W
Kleurweergave CRI 92 CRI 82 CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Lichtstroombehoud  L80/B50 tot 50.000 uur 
Uitvalcoëfficiënt  0,1% tot 50.000 uur

Chip-on-Board-LED (COB)
Kleurtemperatuur 2700K  2700K 3000K 3000K
Rendement* 138lm/W 115lm/W 142lm/W 120lm/W
Kleurweergave CRI 82 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Lichtstroombehoud  L80/B50 tot 50.000 uur 

Kleurtemperatuur 3000K  3500K 4000K 4000K
 fashion
Rendement* 101lm/W 125lm/W 149lm/W 128lm/W
Kleurweergave CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Lichtstroombehoud  L80/B50 tot 50.000 uur 

* Berekening rendement: LED-module High-power / Mid-power / COB  bij 700 / 120 / 1050 mA; Ts 25°

Aanwijzing: Al deze gegevens zijn statistische gemiddelden.
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1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

LED’s in ERCO armaturen

Consistente kleuren (SDCM)
De SDCM-waarde (Standard Devi-
ation of Colour Matching) dient 
ter kwalificatie van een lichtbron 
voor wat betreft de consistente 
kleuren (kleurlocatieafwijking).  
De waarde is gebaseerd op een 
onderzoek van de  Amerikaanse 
ingenieur David MacAdam en 
beschrijft de mate van afwijking 
van een gedefi nieerde kleurenlo-
catie in de CIE-kleurendriehoek. 
De coördinaten van alle als iden-
tiek waargenomen kleuren  liggen 
volgens MacAdam binnen een 
ellips rondom de referentie-kleu-
renlocatie. Door het  toevoegen 
van  andere  ellipsen met een toe-
nemende  grootte werd daaruit een 
systeem ontwikkeld voor de classi-
ficatie van de maximale kleurtole-
rantie van lichtbronnen. Intussen, 
ook als de  MacAdam-ellips een 
bepaalde trap beschrijft, is hier-
voor het begrip SDCM ontstaan. 
Hoe groter de SDCM-waarde is, 
des te groter is de mogelijke afwij-

king van de lichtkleur van de tech-
nische gegevens van de voor de 
lichtbron gespecificeerde kleurco-
ordinaten. 
Naast de selectie van de LED beïn-
vloedt ook de stroom van de LED-
module, alsmede de bedrijfstem-
peratuur van een armatuur de 
SDCM-waarde. Hogere tempera-
turen kunnen tot een  verplaatsing 
van de kleurlocatie leiden. De 
bedrijfstemperatuur hangt af van 
externe omstandigheden, zoals de 
omgevingstemperatuur alsmede 
de bedrijfsstroom en het warmte-
management van een armatuur. 

SDCM bij ERCO LED-modules 
met high-power-LED’s
ERCO LED-modules met high-
power-LED’s hebben zeer consis-
tente kleuren. De LED’s worden 
met een speciale binning-metho-
de geselecteerd, waardoor de 
modules een uitstekende, initië-
le waarde van SDCM ≤1,5 berei-
ken. De concrete waarde voor de 

betreffende armatuur treft u aan 
op het overeenkomstige product-
gegevensblad. 

SDCM bij ERCO LED-modules 
met mid-power-LED’s
ERCO LED-modules met mid-
power-LED’s bereiken de uitste-
kende, typische initiële waarde 
van SDCM ≤1,5. Ook hier bereikt 
ERCO dit door een  zorgvuldige 
selectie en combinatie van de 
LED’s op de modules. De concrete 
waarde voor de betreffende arma-
tuur treft u aan op het overeen-
komstige productgegevensblad.

LED-selectie
Zoals bij alle halfgeleiderproduc-
ten bestaan er ook bij de productie 
van witte LED’s bepaalde toleran-
ties. Deze toleranties komen onder 
andere naar voren in de kleuraf-
wijking, in het lichtstroombehoud 
en in de voorwaartse spannings-
val. ERCO gebruikt al deze  criteria 
voor de selectie van de LED’s en 
stelt daarmee de klant de beste  
kwaliteit ter beschikking die 
mogelijk is. 

Productie  
ERCO LED-module 
in Lüdenscheid, 
Duitsland
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Evaluatie van de kleurweergave 
via de Ra (CRI)
De kleurweergave wordt omschre-
ven als het vermogen van een 
lamp om kleuren zo natuurge-
trouw mogelijk weer te geven.  
Een van de methodes om de kleur- 
weergavekwaliteit meetbaar te 
maken en zo objectief mogelijk 
te kunnen weergeven, is de zoge-
naamde kleurweergave-index, CRI  
(Colour Rendering Index), in delen 
van Europa ook wel Ra genoemd. 
Om deze te bepalen maakt men 
een rekenkundige vergelijking 
van de lamp die dient te worden 
geëvalueerd, met een referentie- 
lichtbron met dezelfde kleur- 

temperatuur. Een kleurweergave- 
index tussen 90 en 100 wordt 
als zeer goed beschouwd en een 
waarde tussen 80 en 90 als goed. 
De CRI-methode als tot dusver 
enige normatief geldige procedure 
is in de vakwereld intussen uiterst 
omstreden en zou eigenlijk alleen 
maar voor een grove  inschatting 
van lampen dienen te worden 
gebruikt.  Voor de vergelijking van 
verschillende lampen onderling is 
in elk geval een visuele beoordeling 
raadzaam.

Referentiekleuren Ra (CRI)

Rg beschrijft de verzadiging van 
de kleuren. Een lamp met exact 
natuurgetrouwe  kleurweergave 
heeft een Rg van 100, er zijn zowel 
kleinere als grotere waarden 
mogelijk. 

Rf en Rg alleen geven echter nog 
geen definitief uitsluitsel over 
de kleurweergavekwaliteit van 
een lamp. Dit wordt pas door de 
kleuren-vectorgrafiek mogelijk 
gemaakt die voor geselecteerde 
testkleuren de grootte en de rich-
ting van de kleurverschuiving in 
vergelijking met de referentie-
lichtbron laat zien.

Evaluatie van de kleurweergave 
volgens TM-30 
Als alternatief voor de Ra/CRI-pro-
cedure definieert TM-30 de waar-
den Rf en Rg. Deze hebben betrek-
king op de gelijkenis met een 
testlichtbron met een referentie-
spectrum met betrekking tot de 
kleurgetrouwheid (Rf - fidelity) 
en verzadiging (Rg - gamut). De 
referentielichtbron is een „zwarte 
straler“ of een standaard-CIE-D-
lichtbron.
Rf is vergelijkbaar met Ra, de 
rekenprocedure en de maximale 
waarde van 100 zijn identiek. Door 
inachtneming van 99 in plaats 
van 8 referentiekleuren resulteren 
daaruit voor Rf echter vaak lagere 
waarden dan voor Ra /CRI.

Referentiekleuren TM-30

LED’s in ERCO armaturen

Beschadigingsfactor
De relatieve beschadigingsfactor  
is bestemd voor de beoordeling  
van geschikte lichtbronnen voor 
conserveringseisen, zoals in 
musea. Deze geeft de verhouding 
weer van de schadelijkheid van  
de stralingsintensiteit ten opzich-
te van de verlichtingssterkte. De 
warmwitte LED-verlichting is 
geschikter voor gevoelige objec-
ten dan laagspannings-halogeen-
lampen met of zonder UV-filter.

Lichtbron  Relatieve beschadigingsfactor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0,151
LED 3000K, CRI 92 0,165
LED 3000K, CRI 95 0,160
LED 3500K, CRI 92 0,170
LED 4000K, CRI 82 0,190
LED 4000K, CRI 92 0,198

Spectrum
LED’s in ERCO armaturen hebben 
een continu spectrum en hebben 
daarom voor neutraalwit (4000K) 
een goede tot zeer goede en voor 
warmwit (2700 – 3000K) een zeer 
goede kleurweergave. De LED’s 
emitteren vrijwel geen UV- en 
IR-straling en hebben een gerin-
ge beschadigingsfactor. Daardoor 
zijn ze met name ook geschikt 
voor de verlichting van gevoelige 
en kostbare objecten.

Armaturen met Tunable white 
staan de instelling van de kleur-
temperatuur toe. Dit maakt in 
de betekenis van HCL (Human 
 Centric Lighting) de aanpassing 
van de lichtkleur aan het  tijdstip 
op de dag mogelijk en aan de 
 betreffende kijktaken.

Als de berekende curve buiten de 
cirkellijn ligt die voor de referen-
tie geldig is, dan worden kleuren 
in dit gebied oververzadigd 
getoond. Als deze daar binnen 
ligt, dan worden de overeenkoms-
tige kleuren met een geringere 
verzadiging weergegeven.
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LED’s in ERCO armaturen

Referentie

ERCO LED

Kleuren-vectorgrafiekVerhouding Rf - Rg

Overzichtsschema volgens TM-30

ERCO LED 3000K

Rf 96
Rg 103

Ra / CRI  95

ERCO LED 3500K

Rf 90
Rg 98

Ra / CRI  92

ERCO LED 4000K

Rf 90
Rg 99

Ra / CRI  92

ERCO LED 4000K

Rf 85
Rg 97

Ra / CRI  82

ERCO LED 2700K

Rf 91
Rg 100

Ra / CRI  92

ERCO LED 3000K

Rf 90
Rg 100

Ra / CRI  92
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1 – switchable
Electronic control gear. Installation with
separate connection sleeve. Hollow
floor mounting with separate mounting
kit.

Dim – phase dimmable
Electronic control gear, dimmable.
Installation with separate connection
sleeve. Hollow floor mounting with
separate mounting kit. Dimming with
external dimmers possible (trailing
edge).

Size 3
40°

LED power:
6W
630lm - 825lm

15
9

d180 Covered mounting detail
Weight 1.7kg
LMF E

15
9

d160 Flush mounting detail
Weight 1.6kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
750 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 28 4.45
4 43 3.56
3 77 2.67
2 174 1.78
1 696 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 630lm

covered flush
33409.000 1 33414.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
1000 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 36 4.45
4 57 3.56
3 101 2.67
2 228 1.78
1 911 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 825lm

covered flush
33408.000 1 33413.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Size 4
40°

LED power:
12W
1260lm - 1650lm

d209          

16
9 

   
   

   
   

   
 

Covered mounting detail
Weight 2.5kg
LMF E

16
9

d189 Flush mounting detail
Weight 2.3kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
1500 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 51 4.56
4 80 3.65
3 143 2.73
2 321 1.82
1 1284 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1260lm

covered flush
33419.000 1 33422.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
2000 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 67 4.56
4 105 3.65
3 187 2.73
2 420 1.82
1 1681 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1650lm

covered flush
33418.000 1 33421.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Tesis In-ground luminaire Uplight
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Levensduur
LED’s hebben een zeer lage faal-
kans en produceren daardoor 
licht gedurende een extreem lan-
ge periode. De uitvalcoëfficiënt 
van de door ERCO gebruikte High-
power-LED’s bedraagt tot 50.000 
uur gemiddeld minder dan 0,1%.  
In tegenstelling tot gangbare 
lichtbronnen, waarbij met uitval 
van 50% van de lampen gerekend 
wordt, is het begrip „levensduur“ 
voor het ontwerp hier eerder 
ongeschikt.

Lichtstroombehoud
De door de LED’s gegenereerde  
lichtstroom gaat echter in de loop  
der tijd terug, net zoals bij andere  
lichtbronnen, zodat vanaf een 
bepaald tijdstip de in het oor-
spronkelijk ontwerp voorziene  
lichtsterktes niet meer worden 
bereikt. De betrouwbaarheid en 
efficiency van de LED’s hangen 
sterk af van de bedrijfsomstan-
digheden. ERCO armaturen zijn 
daarom thermisch zo gedimen-
sioneerd dat ze bij reglementair 
gebruik altijd onder de kritische 
temperatuur blijven en dat daar-
door een maximale lichtstroom 
gedurende de lange periode blijft 
behouden.

Aangezien de volledige uitval van 
een LED slechts zeer zelden voor-
komt, is het beter om LED’s met 
het lichtstroombehoud geduren-
de een bepaalde periode te karak-
teriseren. Als vaste waarde is het 
gebruikelijk om de tijd aan te 
geven na welke de lichtstroom bij 
een bepaald percentage van alle 
LED’s naar een waarde van 70%, 
80% of 90% van de beginwaarde 
is gedaald.
Momenteel is op de markt de 
inzet van de LED met de specifi-
catie L70/B50 50.000h gebruike-
lijk, d.w.z. dat na 50.000 uur nog 
slechts 50% van de gebruikte 
LED’s nog 70% van de oorspron-
kelijke lichtstroom heeft.

L- en B-waarde
De L-waarde beschrijft welk per-
centage van de oorspronke lijke 
lichtstroom een LED na de vermel-
de tijd nog afgeeft. 
De B-waarde geeft per definitie 
niets aan over de volledige uit-
val van een LED. Deze vermeldt 
het percentage van de LED’s dat 
aan het einde van de opgege-
ven bedrijfsduur lager is dan de 
L-waarde.
Als er geen B-waarde wordt ver-
meld, betekent dit automatisch 
B50.

Bedrijfsduur
Als referentiepunt wordt de 
bedrijfsduur telkens samen met 
de L- en de B-waarde aangegeven. 

Bij ERCO gebruikte LED’s
High-power-LED’s
ERCO gebruikt high-power-LED’s 
met de specificatie L90/B10 
50.000 h, d.w.z. dat tot 50.000 uur 
90% van de LED’s nog ten minste 
90% van de oorspronkelijke licht-
stroom heeft. De overige 10% van 
de LED’s beschikt nog over tot en 
met 89% van hun oorspronkelijke   
lichtstroom bij een uitvalcoëffici-
ent van 0,1%. 
Volgens de gegevens van de fabri-
kant hebben de bij ERCO gebruikte 
High-power-LED’s een specificatie 
van L90/B50 tot 100.000 uur.

Mid-power-LED’s
De bij ERCO gebruikte mid-power- 
LED’s zijn tot 50.000h met L80/
B50 en met een uitvalcoëfficiënt 
van 0,1% gespecificeerd.

COB (Chip-on-Board) -LED’s
De bij ERCO gebruikte COB-LED’s 
zijn tot 50.000h met L80/B50 
gespecificeerd.

Actuele gegevens over de LED’s 
treft u aan op de productgege-
vensbladen van het betreffende 
artikel.

De vergelijking 
van de licht-
stroomreductie 
van een gang-
bare LED met een 
hoogvermogens-
LED van ERCO na 
50.000 bedrijfs-
uren toont een 
duidelijk hogere 
prestatie aan van 
de ERCO LED’s.

Gangbare LED
(L70/B50)

ERCO LED
(L90/B10)

 > 70% lichtstroom
 < 70% lichtstroom

 > 90% lichtstroom
 < 90% lichtstroom

LED’s in ERCO armaturen

Voorwaartse spanningsval
De voorwaartse spanningsval 
varieert bij LED’s van  hetzelfde 
type afhankelijk van het produc-
tieproces. Deze omschrijft de 
 spanning die tijdens het bedrijf 
van de LED als het ware wordt 
“verbruikt”. Samen met de con-
stante verbruiksstroom definieert 
de voorwaartse spanningsval het 
verbruik van een LED-armatuur 
 conform de eenvoudige formule: 
spanning (volt) x stroom ( ampère) 

Versie
LED’s en bedrijfsapparaten  worden 
voortdurend doorontwikkeld. Om 
eenduidig te kunnen  identificeren 
welke LED’s zijn ingebouwd, 
gebruikt ERCO naast het artikel-
ook een versienummer dat op de 
betreffende armatuur is aange-
duid.  Dit geldt uitsluitend binnen 
een armaturenfamilie en heeft 
geen betrekking op de LED-gene-
ratie. Dat betekent dat armaturen 
uit verschillende productfami-

= vermogen (watt). Wanneer de 
voorwaartse spanningsval van 
LED tot LED dus zou schommelen, 
zou ook de energiebehoefte van 
anders overeenkomstige arma-
turen onderling variëren. Alleen 
door het gebruik van LED’s die 
voor wat betreft hun voorwaartse 
spanningsval werden geselecteerd, 
kan een uniform energieverbruik 
van armaturen met dezelfde con-
structie worden gewaarborgd. 
Doordat ERCO als één van de wei-

nige armatuurfabrikanten de vei-
lige naleving van de voorwaartse 
spanningsval tot een selectiecri-
terium maakt, heeft de klant de 
zekerheid dat de gebruikte arma-
turen daadwerkelijk het gespeci-
ficeerde verbruik hebben.

lies, ondanks verschillende versie-
nummers gebruik kunnen maken 
van dezelfde generatie LED’s. Voor 
de gebruiker is het  versienummer 
vooral belangrijk voor het nabe-
stellen van armaturen.  Daarom 
moet dat ook telkens worden 
opgegeven.

Binnen een productiejaar inte-
greert ERCO voor alle armaturen  
met warmwitte of neutraalwitte  
lichtkleur altijd LED’s van de 
nieuwste generatie.
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Lichttechnische gegevens bij ERCO

RGBW
Voor RGBW-armaturen toont de ta-
bel „Primaire kleuren LED-modu-
le“ de kleurparameters en definieert 
daardoor de instelmogelijkheden 
van de armatuur via DALI. De ver-
melde parameters hebben betrek-
king op de dominante golflengte l 
alsmede de kleurver zadiging S voor 
iedere kleur.
Welke parameters zijn aan te sturen 
hangt af van het type armatuur en 
de gebruikte lichtaansturing.

Bij RGBW-armaturen hebben de 
vermelde gegevens betrekking op 
de bereikbare maximale waarde van 
de armatuur. De lichtstroom van de 
individuele kleuren treft u aan op de 
gegevensbladen. 

Actuele informatie hierover treft u 
aan onder
www.erco.com/service/RGBW

De lichtsterkteverdeling 
De ruimtelijke verdeling van de 
lichtstroom produceert een 3 di-
mensionaal lichtsterkteoppervlak. 
Een snede in lengte- of dwarsrich-
ting heeft een 2 dimensionale licht-
sterkteverdelingscurve tot gevolg, 
die zo de lichtsterkte van een arma-
tuur voor alle hoeken op deze hoog-
te weergeeft.
De weergave zelf geschiedt in de 
 regel in een polair diagram waaruit 
de belangrijkste straalrichting, bijv. 
direct stralend of indirect stralend, 
waarneembaar is. De eenheid van 
lichtsterkte is de candela (cd).
De maximale lichtsterkte die in het 
ERCO lichtsterkteverdelingsdiagram 
wordt opgegeven, is telkens een  
absolute waarde voor een armatuur.  
Omrekenen met de lichtstroom is 
niet nodig. Het lichtsterkteverde-
lingsdiagram biedt de ontwerper  
de mogelijkheid om de principiële 
geschiktheid van een armatuur  
voor een bepaalde toepassing vast 
te stellen.
De verlichtingssterkte in een  
bepaalde hoek ten opzichte van de 
armatuur resulteert eruit door de 
lichtsterkte tussen de armatuur in 
deze richting door het kwadraat 
van de afstand tussen armatuur en 
doelvlak te delen.

Bij rotatiesymmetrische armaturen  
wordt de lichtsterkteverdeling ge-
kenmerkt door een symmetrische 
curve.

Bij as-symmetrische lichtbronnen 
worden de curven van beide hoofd-
vlakken C0 – C180 en C90 – C270. 

Bij asymmetrische verdelingen, 
meestal van plafondwashers, wordt 
in de regel de hoofdcurve C0 – C180 
weergegeven.

Isoluxcurven
geven de verdeling van de verlich-
tingssterkte in een gedefinieerde 
 situatie weer. Weergegeven worden 
verlichtingssterktes zonder rekening 
te houden met praktijkverlichtings-
sterktes. Teken h heeft betrekking op 
de afstand tussen de lichtuittreding 
en het verlichte vlak. 
Bij wandarmaturen tot vloer-
washing is dit de montagehoogte. 
Bij plafondwashers is dit de hoogte 
tussen de armatuur en het plafond.

Voorbeeld RGBW-armatuur:

Primaire kleuren LED-module
Kleur F (lm) l (nm) S (%)
Rood 300 620-640 99
Groen 807 525-635 77
Blauw 303 465-475 97
Warmwit 840 - -
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h (m)

E (lx)

D (m)

ERCO planningsgegevens

Planningsgegevens voor  
downlights

 100lx 200lx 300lx 500lx
27W 5 10 15 25

 1.2 x 1.8 1.8 x 1.8 1.8 x 2.4 2.4 x 2.4
27W 936 624 468 351

LED 24W
P: 27W
P*: 1.3W/m2

n*: 4.94 1/100m2

h (m) E (lx) D (m)
  60°
1 1100 1.15
2 275 2.31
3 122 3.46
4 69 4.62
5 44 5.77

h (m) E (lx) D (m)
  9° 15°
2 8620 0.31 0.53
4 2155 0.63 1.05
6 958 0.94 1.58
8 539 1.26 2.11
10 345 1.57 2.63

h (m) E (lx) D (m)
  17°
5 125 1.49
4 195 1.28
3 346 0.90
2 779 0.60 
1 3117 0.30

UGR anti-verblindingswaarde

Planningsgegevens voor spots, 
uplights en schijnwerpers

Als „planningsgegevens” worden 
P*, het „aansluitvermogen per m2 
en 100lx”, alsmede n*, het „aantal 
 armaturen per 100lx” aangegeven.  
Ze moeten in de praktijk met de 
apart te bepalen behoudfactoren 
worden omgerekend.

„Richtwaarden” worden voor een 
geschatte lichtplanning gebruikt. 
Hierbij gaat het om kleine tabellen 
met „aantal armaturen per 100m2” 
en „verlichtingssterktes voor arma-
tuurrasters”. De richtwaarden moe-
ten in de praktijk eveneens met de 
apart te bepalen behoudfactoren 
worden omgerekend. 

Vermogen van de LED-module 
Aansluitvermogen van de armatuur
Aansluitvermogen per 100lx
Aantal armaturen per 100lx

Aantal armaturen per 100m2

Verlichtingssterkte (lx) voor raster (m)

De UGR anti-verblindingswaarde 
Het UGR–procédé Unified Glare   
Rating – geuniformeerde anti- 
verblindingswaardering volgens  
CIE 117 – dient voor de waardering  
en begrenzing van de psycho-
logisch directe verblinding door 
 armaturen. In tegenstelling tot de 
huidige procédés, waarbij de ver-
blinding door de verlichtingssterkte 
van een  enkele armatuur werd be-
oordeeld, wordt de verblinding van 
de complete verlichtingsinstallatie 
nu voor een gedefinieerde waarne-
merspositie berekend. 

Een exacte berekening van de UGR- 
waarde op een gedefinieerde waar-
nemerspositie in een ruimte is 
 mogelijk met behulp van moderne 
lichtplanningsprogramma’s, zoals 
bijv. DIALux. 

Verlichtingssterkte en licht-
bundeldoorsnede 
In de meeste tabellen die naast een 
lichtsterkteverdeling zijn afgebeeld, 
staan de verlichtingssterkte E(lx) en 
de uit de stralingshoek resulterende 
doorsnedes van de lichtbundel D(m) 
afhankelijk van de afstand resp. 
hoogte h(m). De verlichtingssterk-
tes gelden voor het centrum van de 
lichtbundel.

Voorbeeld van een as-symmetrische 
schijnwerper 
Bij hoge verlichtingssterktes wor-
den de waarden in een afstand van 
2m aangegeven.
Bij de eerste kolom van D(m) gaat 
het om de stralingshoek van het  
niveau C0 – C180, bij de tweede  kolom 
om de waarden van de niveaus  
C90 – C270.

Voorbeeld van een indirect stralen-
de uplight 
Bij vloerinbouwarmaturen worden 
de tabelwaarden van de straalrich-
ting, d.w.z. van onder naar boven 
weergegeven.

Voorbeeld van een rotatiesymme-
trisch spot
De verlichtingssterktes worden in 
een afstand van elk 1m aangegeven.
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ERCO planningsgegevens

Gegevens in de catalogus:
Gemiddelde verlichtingssterktes En (wand)
Fabrieksopgaves:
Zwenkhoek 35° (alleen zwenkbare armaturen)

3.00
 1.00 1.00 1.25 1.25
 1.00 1.25 1.25 1.50

 324 265 221 186

Planningsgegevens voor  
wallwasher

Gegevens in het productgegevensblad:
Zwenkhoek 35° (alleen zwenkbare armaturen)
Wandhoogte 3m

Wandafstand (m) 1.00  1.00   1.25   1.25 
Armatuurafstand (m) 1.00   1.25  1.25   1.50 

 Onder Tussen Onder Tussen Onder Tussen Onder Tussen
 armatuur armaturen armatuur armaturen armatuur armaturen armatuur armaturen

0.25 384 366 318 283 239 227 206 185
0.50 386 386 320 303 252 247 216 201
0.75 363 356 298 289 247 241 207 201
1.00 351 334 285 269 229 225 196 189
1.25 336 327 281 261 225 213 191 179
1.50 336 330 277 263 215 212 186 174
1.75 331 329 274 263 214 209 184 174
2.00 314 318 259 254 216 212 184 177
2.25 288 289 233 233 210 211 181 174
2.50 256 248 208 211 201 204 172 169
2.75 218 212 182 181 187 190 158 158

k0.6 90 73 67 66 64
k1.0 106 85 79 77 74
k1.5 118 94 89 86 83
k2.5 128 100 96 91 88
k3.0 131 102 99 93 90

Correctietabel

Tabellen met verlichtingssterktes 
van wallwashers zijn gebaseerd op  
berekeningen met zinvolle wand-/ 
armatuurafstanden en zijn een gro-
te hulp voor de juiste keuze van de 
wallwasher zelf, alsmede zijn op-
timale positionering. Ook hierbij 
moeten de waarden in de praktijk 
met de apart te bepalen behoud-
factoren worden omgerekend. De 
tabellen zijn gebaseerd op een be-
rekening met ten minste vijf arma-
turen zonder inachtneming van de 
indirect lichtaandelen en de rand-
zones.
Ter beoordeling van de verdeling 
van de verlichtingssterkte advise-
ren wij de gedetailleerde tabellen 
van productgegevensbladen hierop 
na te slaan. Om rekening te houden 

Wandhoogte (m)
Wandafstand (m)
Armatuurafstand (m)

Verlichtingssterkte En (lx)

Voor het bepalen van de verlichtings - 
sterkte moet naast de behoud- 
factor ook rekening worden gehou- 
den met de geometrie van de te 
ontwerpen ruimte en zijn reflectie- 
eigenschappen. Daarvoor heeft u  
de correctiefactor f uit de correctie-
tabel nodig. De correctietabel zelf 
staat in het productgegevensblad. 
In de correctietabel staan de nood-
zakelijke omrekeningsfactoren  
bij k = 2.5 (ca. 100m2) en van reflec- 
tiefactoren 0.7/ 0.5/ 0.2 afwijken- 
de ruimtegegevens. 

Correctietabel
Plafond 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Wand 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Vloer 0.5 0.2 0.2 0.1 0

met de daadwerkelijke ruimtelijke 
situatie, zoals ruimteafmetingen  
en oppervlakeigenschappen, is een 
individuele projectspecifieke bere-
kening met behulp van de foto- 
metrische gegevens nuttig. Dat 
geldt met name voor de dubbele 
wallwashers.
Alle verlichtingssterktes zijn ge-
baseerd op initiële dus de nieuwe 
waarden van de LED’s. Ze moeten 
derhalve in de praktijk met de apart 
te bepalen behoudfactoren worden 
omgerekend.
Bij armaturen die voor grote as- 
afstanden zijn gedimensioneerd, 
dient de lichtbundelaansnij op de 
zijwanden door middel van een be-
rekening te worden gecontroleerd.
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ERCO planningsgegevens

 
 

Classificatie Voorbeelden uit de ERCO
Definitie productfamilies

Classificatie D: 
Gesloten reflectoren

Spots en wallwashers met lenzen, 
plafondinbouwarmaturen en  
opbouw- en pendelarmaturen met 
veiligheidsglas, bijv. Quintessence.

Classificatie E: 
Tegen stof beschermde armaturen

Door hun model zijn gesloten:
alle LED-armaturen met stofdicht 
geplaatste tertiaire lenzen. Dit zijn 
alle LED-armaturen voor montage  
aan spanningsrails, alsmede een 
aantal plafondinbouwarmaturen, 
zoals Light Board.

Alle armaturen met beschermings-
graad IP6x.

Reinigingsinterval (a)
Vervuiling van de ruimte
D Gesloten reflectoren
E Tegen stof beschermde
 armaturen
F Indirect stralende armaturen

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.94 0.88 0.82 0.77 0.91 0.83 0.77 0.71 0.89 0.79 0.73 0.65
0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

0.93 0.86 0.81 0.74 0.88 0.77 0.66 0.57 0.85 0.70 0.55 0.45

Wandarmaturen, bijv. Trion uplight. 
Lichtstructuren, bijv. Hi-trac indirect  
stralend.

Classificatie F: 
Indirect stralende armaturen

De Praktijkverlichtingssterkte

De indeling van ERCO LED-armatu-
ren in klassen D, E of F treft u aan op 
de productgegevensbladen.

Met de toepassing van NEN EN 
12464-1 zijn de daar aanbevolen 
verlichtingssterktes „praktijkver-
lichtingssterktes”. Ze mogen nooit 
 onder die waarden komen. 
De waarde van de verlichtingssterk-
te van een installatie bij schone    
armaturen en nieuwe lichtbronnen  
kan worden berekend uit de prak-
tijkverlichtingssterkte en de behoud - 
factor.

En Verlichtingssterkte bij  
 nieuwe (new) licht- 
 bronnen en schone
 armaturen

Em Praktijkverlichtings-
 sterkte

MF Behoudfactor 
 (Maintenance 
 Factor)

En =  Em/MF

Waarde bij = Praktijkverlichtings-
nieuwe sterkte/behoud-
lampen en factor
schoon-
gemaakte 
armaturen

Onderdeel van een lichtplanning 
volgens NEN EN 12464-1 is een  
onderhoudsschema waarin de rei-
nigingsintervallen van armaturen, 
ruimte en het vervangen van lam-
pen wordt vastgelegd. 

Alle lichttechnische planningsgege-
vens worden bij ERCO op basis van 
de „nieuwe waarde van de verlich-
tingssterkte” gepubliceerd. 

De praktijkverlichtingssterkte kan 
met behulp van een behoudfactor 
worden vastgesteld.
De berekening van de behoudfac-
tor geschiedt op basis van aparte 
 tabellen resp. met computerbereke-
ningen, bijv. DIALux.
De behoudfactor wordt berekend 
volgens de formule:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

LMF 
Armatuurbehoudfactor
Luminaire Maintenance Factor

De behoudfactor armaturen LMF 
houdt rekening met de achteruit-
gang van de armaturenlichtstroom 
als gevolg van vervuiling van de 
 armatuur. De factor is de verhou-
ding van het bedrijfsrendement 
van een armatuur op het moment 
van reiniging ten opzichte van de 
nieuwe waarde. De behoudfactor 
is  afhankelijk van het model van de 

armatuur en de daarmee samen-
hangende mogelijkheid van ver-
vuiling. De LMF-classificatie wordt 
bij het product aangegeven. De 
LMF-waarden moeten uit de bijge-
voegde tabellen worden afgelezen. 
Het bepalen van het optimale reini-
gingsinterval moet op deze plaats 
voor het onderhoudsschema wor-
den gedefinieerd. 

Classificatie van de  
ruimtevervuiling
P (zeer schone ruimte) pure
C (schone ruimte) clean
N  (normaal vervuilde ruimte)  

normal
D (vervuilde ruimte) dirty
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Reinigingsinterval (a)
Vervuiling van de ruimte
Directe algemene verlichting
Directe accentverlichting
Direct/indirect
Indirect

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.97 0.95 0.91 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86
0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92
0.94 0.89 0.80 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69
0.91 0.83 0.68 0.51 0.90 0.81 0.67 0.50 0.90 0.81 0.67 0.50

Bedrijfsduur (h)
High-power-LED (L90/B10)
High-power-LED (L80/B10)
Mid-power-LED (L80/B50)
COB-LED (L80/B50)
LED (L70/B50)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
1 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.97 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70

Rekenvoorbeeld voor  
een periode van 20.000  
bedrijfsuur:

Classificatie van de  
ruimtevervuiling
P (zeer schone ruimte) pure
C (schone ruimte) clean
N  (normaal vervuilde ruimte)  

normal
D (vervuilde ruimte) dirty

Een spot met classificatie E wordt 
in een zeer schone ruimte met 
jaarlijkse reiniging gebruikt:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0.96 · 0.99 · 0.96 · 1

MF = 0.91

ERCO planningsgegevens

RSMF 
Behoudfactor van de ruimte
Room Surface Maintenance Factor

De behoudfactor van ruimten RSMF  
houdt rekening met de lichtstroom- 
achteruitgang als gevolg van de 
vervuiling van de ruimtebegren-
zende vlakken. De factor is de ver-
houding van de reflectiefactor van 
de ruimtelijke vlakken op het mo-
ment van de reiniging ten opzichte 
van de nieuwe waarde. Hij is afhan-
kelijk van de vervuiling van de ruim-
te resp. de  omgevingsvoorwaarde 
van een ruimte en een gekozen 
 reinigingsinterval. Op dezelfde ma-

nier zijn de grootte van de ruimte  
en de aard van de verlichting (direct  
stralend tot indirect stralend) van 
 invloed.
Bij de direct stralende verlichting 
kan een onderscheid worden ge-
maakt tussen basis- en accentver-
lichting. Bij de laatste speelt de  
reflectie slechts een ondergeschikte  
rol en kan worden verwaarloosd.  
In de tabel zelf kan tussen 4 classi-
ficaties in ruimtevervuiling worden 
gekozen:

LLMF 
Lichtstroombehoudfactor 
Lamp Lumen Maintenance Factor

De lampenlichtstroombehoudfactor 
LLMF houdt rekening met de achte-
ruitgang van de lichtstroom door-
dat de lamp ouder wordt. Het is de 
verhouding van de lichtstroom op 
een bepaald moment ten opzichte 
van de nieuwe waarde.
De degradatie van een LED is sterk 
afhankelijk van de omgevingstem-
peratuur bij welke deze wordt ge-
bruikt; de opgegeven waarden 
gelden bij een omgevingstempera-
tuur van de armatuur van 25 °C.

LSF 
Levensduurfactor van een lamp 
Lamp Survival Factor

De levensduur van een lamp LSF 
houdt rekening met de afwijking 
van de levensduur van afzonder- 
lijke lampen ten opzichte van de  
gemiddelde levensduur van lampen. 
Hij is afhankelijk van de gebruikstijd. 
Bij het  direct vervangen van een  
defecte lamp moet de levensduur-
factor LSF = 1 worden aangehouden.
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ERCO planningsgegevens

Afkortingen:Planningsvoorbeeld Em (lx)  Praktijkverlichtings-
 sterkte
En (lx)  Verlichtingssterkte 
 uit tabel richt-
 waarden 
n  Aantal armaturen
P (W)  Aansluitvermogen 
 van een armatuur 
 inclusief VG 
P* (W/m2)  Aansluitvermogen 
 per 100lx 
n* (1/100m2)  Aantal armaturen 
 per 100lx 
f  Factor uit correctie-
 tabel, afhankelijk van 
 reflectiefactoren en
 ruimte-index k 
k  Ruimte-index 
a (m)  Lengte van de ruimte
b (m)  Breedte van de ruimte
h (m)  Armatuurhoogte bo-
 ven gebruikshoogte

Voorwaarden: Bij van 0.7/ 0.5 / 0.2 en k = 2.5 
 afwijkende ruimte-gegevens moe-
ten de richtwaarden en plannings-
gegevens met de correctiefactor f 
worden omgerekend.
Bij afwijkende lichtstromen en aan-
sluitvermogens moeten de waarden 
evenredig worden om gerekend.

De planningsgegevens E (lx),  
P* (W/m2) en n* (1/100m2) moeten 
voor een ruimte k = 2.5, meethoog-
te van 0.75 m en reflectiefactor 
van de ruimtebegrenzende vlakken 
van 0.7 / 0.5 / 0.2 incl. behoudfac-
tor 1.0 worden berekend. Ze gelden 
voor een regelmatig armatuurraster 
en moeten in de praktijk ook voor 
verplaatste rasterrangschikkingen 
 worden toegepast.

Ruimtegegevens:  H = 2.90 m
 a = 12.00 m
 b = 14.00 m
 h = 2.15 m

Ruimte-index:   a · b
 k = 
   h (a + b)

 k = 3.0

Reflectiefactor: D Plafond = 0.5
 W Wanden = 0.2
 B Vloer = 0.1

Correctietabel 
Plafond 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Wand 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Vloer 0.5 0.2 0.2 0.1 0

Correctiefactor f = 93%

k 0.6 77 58 49 49 45
k 1.0  100 77 69 67 63
k 1.5  116 91 84 80 70
k 2.5  129 100 95 90 86
k 3.0  133 103 99 93 89
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5

Informatie

Symbolen en afkortingen

&  Europees keurmerk voor arma-
turen en armatuuronderdelen 
volgens de LUM-overeenkomst.

5  Keuringsstation DEKRA

0 q
  Keuringsstation VDE

4  Keuringsstation SEMKO

3  Keuringsstation UL

7  Keuringsstation NEMKO

q  Armaturen met dit teken 
 hebben de VDE-keuring.

8  China Compulsory Product 
Certification, Safety

6  China Compulsory Product  
Certification, Safety & EMC

  Alle artikelen die naar Rusland 
(naar de Russische Federatie) 
worden uitgeleverd en daar-
voor moeten zijn  gecertificeerd, 
zijn EAC-erkend/gecertificeerd 
en gelegitimeerd.

a  Armaturen uit de beschermings-
klasse I zijn van randaarde voor -
zien en worden niet gekenmerkt.

i  Armaturen uit de bescher-
mingsklasse II

z  Armaturen uit de bescher-
mingsklasse III

IP20  Alle armaturen voldoen aan 
de voorwaarden van bescher-
mingsgraad IP20 en zijn niet 
als zodanig gekenmerkt. Hoge-
re beschermingsgraden zijn bij 
het desbetreffende product 
aangegeven.

IP44  Beschermd tegen het binnen-
dringen van vaste, vreemde 
voorwerpen groter dan 1mm. 
Bescherming tegen spatwater 
uit alle richtingen.

IP65  Stofdicht. Bescherming tegen 
indringing van krachtige 
waterstralen uit alle richtingen.

IP67  Stofdicht. Bescherming tegen 
de gevolgen van tijdelijk onder-
dompelen.

Met het verschijnen van deze 
catalogus verliezen alle vorige 
uitgaven hun geldigheid. Tijdens 
de geldigheidsduur van deze cata
logus behouden wij ons het recht 
voor om technische gegevens en/
of formele wijzigingen, dienend ter 
verbetering en/of wettelijk voor  
geschreven, te wijzigen, dan wel 
door te voeren. Actuele gegevens 
zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Onder www.erco.com vindt u de pro-
ductdocumentatie van ERCO.

Op een groot aantal artikelen bestaat 
het recht van industrieel eigendom.

LED’s vormen een onderdeel van de 
armatuur. 

Spanningsgegevens gaan uit van een 
netfrequentie van 50/60Hz. 

Bij de montage moeten de bepa lingen 
VDE 0100 en VDE 0108 aangehouden 
worden. Bovendien gelden de „Richt-
lijnen voor brandbeveiliging, elek-
trische armaturen, Vorm 2005“ van 
het Verband für Sachversicherer e. V. 
Keulen (VdS).

Kleur en uitvoering van de oppervlak-
ken van onze producten worden gele-
verd volgens de standaard, zoals in de 
productbeschrijvingen aangegeven. 
Bovendien zijn de kleuren wit RAL 
9002, wit RAL 9010, zilverkleurig RAL 
9006 en zwart RAL 9011 leverbaar.  
Andere kleuren op aanvraag.

IP68 Stofdicht. Bescherming tegen  
xm de gevolgen van continu onder- 
 dompelen tot en met een diepte  
 van max. xm (x is afhankelijk  
 van de armatuur).

T  Alle armaturen voldoen aan 
de F-voorwaarden volgens 
EN 60598-1 en zijn geschikt 
voor montage aan of in nor-
maal ontvlambare bevesti-
gingsvlakken (gebouwdelen).

 
  Aanduiding voor armaturen die 

niet geschikt zijn voor de af - 
dekking met warmte-isolerend 
materiaal.

SELV  Minimale veiligheidsspanning 
volgens EN 61558

FCC  Federal Communications 
 Commission

C  Alle producten voldoen aan de 
toepasselijke EU-richtlijnen, 
zoals de Laagspanningsrichtlijn, 
de EMC-richtlijn (elektromag-
netische compatibiliteit) of 
RoHS (Restriction of the use of 
certain Hazardous Substances, 
Beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen).

EEI  Energy Efficiency Index 
De energie-efficiencyindex van 
de LED’s die in onze armaturen 
worden gebruikt, treft u aan 
op het gegevensblad van de 
armatuur.

CCR    Constant Current Reduction 
Dimprocedure waarbij de 
amplitude van de stroom door 
de LED overeenkomstig de 
dimwaarde wordt veranderd. 
In tegenstelling tot PWM is de 
stroomwaarde in de tijd con-
stant.

PWM  Pulse Width Modulation 
Bij deze dimprocedure wordt de 
LED met een hoge  frequentie 
in- en uitgeschakeld. Het 
 dimmen geschiedt via het ver-
anderen van de verhouding van 
het in- en uitschakeltijdstip.

L = Lengte 
TL = Totale lengte 
B = Breedte 
H = Hoogte 
T = Diepte 
D = Lichtbundeldoorsnede 
CO = Plafondopening
RD = Inbouwdiepte 
 = Diameter 
Q = Vierkant 
max. = Maximaal 
kg = Gewicht (ca.)

Alle maten zijn in millimeter aan-
gegeven.

DIN EN ISO 9001:2015
Het kwaliteitsmanagement van ERCO 
is volgens DIN EN ISO 9001:2015 geor-
ganiseerd. Het gecertificeerde systeem 
geldt voor de afdelingen ontwerp/
ontwikkeling, productie, montage, ver-
koop en service. 
De ERCO verkooporganisaties zijn  
wereldwijd in principe in het mana-
gementsysteem opgenomen en wor-
den regelmatig door ERCO auditors 
beoordeeld.

DE AEOF 102810
Op 27-8-2010 ontving ERCO GmbH 
het AEOF-certificaat (Authorised 
 Economic Operator Full). 
De certificering bevestigt dat ERCO 
GmbH een bijzonder betrouwbare 
partner is in het internationale han-
delsverkeer en hiervoor het certificaat 
ontvangt. Dit garandeert de veilig - 
heid en de efficiëntie van de leverings-
keten tot aan de consument.

ERCO armaturen worden volgens de 
geldige normen en technische voor-
schriften geconstrueerd, vervaardigd 
en gecontroleerd. De technische con-
troles worden volgens IEC 60598 bij 
een omgevingstemperatuur van 25°C 
uitgevoerd.

Ook de lichtstromen en  lichttechnische 
gegevens zijn gebaseerd op een 
omgevingstemperatuur van 25 °C. 
Bij andere temperaturen zijn afwij-
kingen van de catalogusgegevens 
mogelijk.

De ERCO spanningsrails en de ver-
bindingsstukken ervan worden in 
de technische omgeving van Japan 
1-fasig uitgevoerd. Precieze informa-
tie over de specificatie en bestelmo-
gelijkheden zijn verkrijgbaar bij uw 
ERCO contactpersoon.  

Naast onze algemene Verkoop- en 
leveringsvoorwaarden gelden de 
garantievoorwaarden voor de door 
ERCO GmbH aangeboden, vrijwillige 
fabrieksgarantie van 5 (vijf) jaar  
op producten van ERCO. 
De momenteel geldige garantie-
voorwaarden zijn op verzoek  
verkrijgbaar onder e-mailadres  
guarantee@erco.com
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Aanwijzingen over LED’s  
Vanwege het fabricagepro-
ces van LED’s geven de 
aangegeven typische waar-

den van de LED parameters alleen 
maar statistische grootheden weer. 
Afwijkingen zijn binnen de bij LED’s 
typerende gefabriceerde serie-
groottes mogelijk. 
De levensduur van een LED is in grote 
mate afhankelijk van de  temperatuur 
van de omgeving. Daarom moet de  
montage van arma turen niet uitge-
voerd worden in de buurt van andere 
warmtebronnen, zoals verwarmings-
buizen. Bovendien moet het gebruik 
bij direct invallende zonnestralen 
vermeden worden.  
Actuele gegevens over de LED’s treft 
u aan op de productgegevensbladen 
van het betreffende artikel.

DALI DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
VVoor de aansturing van 
DALI armaturen is een 

gewenst DALI lichtregelsysteem 
noodzakelijk. Voor bepaalde doelein-
den is het ook mogelijk om een bestu-
ringstoestel (bijv. dimmer) met DALI 
Broadcast-signaal te gebruiken. Een 
andere voorwaarde is een elektrische 
installatie in overeen stemming met 
de gegevens van de DALI standaard. 
ERCO DALI bedrijfsapparaten zijn 
compatibel met de standaard DALI 
2.0. Algemene aanwijzingen over 
DALI treft u aan onder  
www.digitalilluminationinterface.org

RGBWarmaturen
Bij het gebruik van een DALI systeem 
met Colour Management (Device type 
8) wordt de armatuur met 1 adres 
aangestuurd.
Bij het gebruik in een systeem zonder 
Colour Management kan de armatuur 
naar drie of vier adressen worden 
geherconfigureerd.  
 
Armaturen met tunable white
Het tunable white-aandeel van een 
armatuur kan alleen met een DALI 
systeem met Colour Management 
(Device type 8) worden aangestuurd. 
Deze systemen herkennen de arma-
tuur met 1 adres.

Armaturen met Casambi 
Voor de aansturing van 
armaturen met Casambi 
is een mobiel apparaat 

met de gratis Casambi-app of voor 
Casambi goedgekeurde hardware 
noodzakelijk. De reikwijdte van het 
Casambi Mesh-netwerk kan door 
bouwkundige omstandigheden  
worden aangetast.

Beveiliging tegen over
spanning bij elektroni
sche bedrijfsapparaten
De bij ERCO gebruikte 

bedrijfsapparaten zijn conform DIN 
EN 61547 beveiligd tegen overspan-
ning. Om elektronische bedrijfsappa-
ratuur extra tegen overspanning te 
beschermen, bijv. door het schakelen 
van inductieve belastingen, advi-
seert ERCO om modules voor over-
spanningsbeveiliging te gebruiken. 

Elektronische bedrijfsapparaten in 
3faseninstallatie
Om beschadigingen aan de elektroni-
sche bedrijfsapparaten te vermijden, 
mag bij een 3-fasen-installatie de 
neutraalgeleider van de elektronische 
bedrijfsapparaten nooit onderbroken 
worden.

Fasendimbare armaturen
Afhankelijk van de uit-
voering van het bedrijfs-
apparaat zijn LED-armatu-

ren dimbaar. Bij dimbare armaturen 
voor een externe dimmer mogen 
alleen daarvoor geschikte dim-
mers (fase-afsnij- techniek) worden 
gebruikt. De installatie aanwijzingen 
van de pro ducenten moeten worden 
opgevolgd.

Het dimbereik dat in de productbe-
schrijving is vermeld, wordt berekend 
met inachtneming van  gangbare 
dimmers. Afhankelijk van de 
 gebruikte dimmer en de belastings-
situatie kan het dimbereik dat daad-
werkelijk beschikbaar is, verschillen 
van de productbeschrijving.

Om een goed functioneren bij het 
dimmen, vooral bij het gebruik van 
zogenaamde universele dimmers, te 
garanderen, moet voor elke installatie 
de combinatie van armatuur, bedrijfs-
apparatuur en dimmer worden getest.

Aanwijzingen over milieubescher
ming en afvalverwijdering van 
armaturen  
Producten van ERCO worden volgens 
de verordening REACH en de richtlijn 
RoHS gefabriceerd.

AEEA
De EG-richtlijn over gebruikte elek-
trische en elektronische apparaten, 
in het kort AEEA (Afgedankte Elek-
trische en Elektronische Apparaten) 
 genoemd, regelt de gratis terugname 
alsmede de milieuvriendelijke afval-
verwijdering en recycling van oude 
en gebruikte elektrische apparaten 
door fabrikanten en importeurs. Doel 
van de richtlijn is de hoeveelheid  
afval van elektrische en oude elek-
tronische apparaten te  verminderen 
en recycling van het materiaal te 
vereenvoudigen.  

Afvoer van armaturen
ERCO houdt zich aan de 
 eisen van de AEEA- richtlijn, 
doordat het sinds maart 

2006 zijn producten zeer  duidelijk 
met het symbool van de doorge-
streepte afvalton kenmerkt en deze 
zonder kosten terugneemt. Daar-
naast kunnen armaturen aan het 
eind van hun levensduur bij de be-
treffende lokale instantie voor de af-
voer resp. recycling van elektronische 
producten worden ingeleverd.

Informatie
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ERCO Lighting Bvba/sprl
Leuvensesteenweg 369 bus 7
1932 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 340 7220
Fax: +32 2 347 3882
info.be@erco.com

ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 54 50 44 30
info.se@erco.com

ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 28 10
Fax: +41 44 215 28 19
info.ch@erco.com

ERCO Iluminación, S.A. 
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
info.es@erco.com

Delegación Cataluña
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1244
info.barcelona@erco.com

Delegación Centro
c/ Buen Suceso nº 13
28008 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 542 6954
info.madrid@erco.com

ERCO Lighting B.V. 
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands
Tel.: +31 35 699 1710
Fax: +31 35 694 6383
info.nl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 2 225 111 16
info.cz@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Istanbul Irtibat Burosu
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok.
Byofis Plaza No:14 Kat:7
34742 Kadiköy - Istanbul
Turkey
Tel.: +90 216 906 03 23
info.tr@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 898 7845
Fax: +48 22 898 2939
info.pl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Representative Office
Varshavskoe shosse, 1, bld. 1-2
117105 Moskva
Russian Federation
Tel.: +7 495 988 86 89
Fax: +7 495 988 86 89
info.ru@erco.com 

ERCO Lighting AS 
Elveveien 85
1366 Lysaker
Norway
Tel.: +47 24 14 8200
info.no@erco.com

ERCO Lighting Ltd. 
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain
Tel.: +44 20 7344 4900
Fax: +44 20 7409 1530
info.uk@erco.com

ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy
Tel.: +39 02 365 872 84
Fax: +39 02 643 7831
info.it@erco.com

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France

Groupe Paris – IIe de France
Tel.: +33 1 44 77 84 71
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Régions
Tel.: +33 1 44 77 84 75 
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Architecture Commerciale
Tel.: +33 1 44 77 84 70
Fax: +33 1 44 77 84 84
info.fr@erco.com

ERCO Lighting AB
Showroom Copenhagen
Vesterbrogade 136 C, st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 33 21 80 60
info.dk@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Rhein Ruhr
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Germany
Tel.: +49 221 5309 780
Fax: +49 2351 551 8767
info.rhein-ruhr@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Berlin
Reichenberger Straße 113A
10999 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 769 967 0
Fax: +49 30 769 967 20
info.berlin@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Hamburg
Osterfeldstraße 6
22529 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 548 037 40
Fax: +49 40 548 037 429
info.hamburg@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Frankfurt
Zum Gipelhof 1
60594 Frankfurt 
Germany
Tel.: +49 69 959 324 60
Fax: +49 69 959 324 615
info.frankfurt@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung München
Mauerkircherstraße 8
81679 München
Germany
Tel.: +49 89 120 099 40
Fax: +49 89 120 099 499
info.muenchen@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Stuttgart
Rotebühlstraße 87a
70178 Stuttgart
Germany
Tel.: +49 711 933 475 90
Fax: +49 711 933 475 99
info.stuttgart@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Kereskedelmi Képviselet
Irányi u. 1. mfsz. 2.
1056 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 266 0006
Fax: +36 1 266 0006
info.hu@erco.com

ERCO Lighting AB
Malmin raitti 17
00700 Helsinki
Finland
Mob.: +358 400 718 407
Mob.: +358 400 391 616

ERCO Iluminação
Escritório de Representação
Av. do Atlântico, 16, esc. 6.09
Edif. Panoramic, Parque das Nacões
1990-019 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 925339019
info.pt@erco.com

ERCO adressen

België

Zweden

Zwitserland

Spanje

Nederland

Oostenrijk

Tsjechië

Turkije

Polen

Portugal

Rusland

Noorwegen

Groot-Brittannië

Ierland
zie Groot-Brittannië

Italië

Frankrijk

Denemarken
Estland
zie Finland

Letland
Litouwen
zie Polen

Azerbeidzjan
Georgië
Kazachstan
Kirgizië
Turkmenistan
zie Turkije

IJsland
zie Zweden

Slowakije
zie Tsjechië

Duitsland

Europa

Luxemburg
zie Duitsland

Hongarije

Finland

Armenië
Moldavië
Tadzjikistan
Oekraïne
Oezbekistan
Wit-Rusland
zie Rusland

Armenië
Bosnië/Herzegovina
Cyprus
Griekenland
Israël
Kroatië
Montenegro
Slovenië
zie Oostenrijk

Bulgarije
Roemenië
Servië
zie Hongarije
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ERCO Lumières Maroc
Representative Office
174 bd Zerktouni
20100 Casablanca
Morocco
Mob.: +212 642 04 93 45
info.fr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Ground Floor, Showroom 3
Spectrum Building
Oud Metha, Dubai
P.O. Box 62221
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 388 5451
Fax: +971 4 388 5452
info.ae@erco.com

ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Representación
Basavilbaso 1350 2º piso, of. 201
C1006AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 5217 1813
info.ar@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office Oceania
349 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 9004 8801
info.au@erco.com

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

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore
Tel.: +65 6227 3768
Fax: +65 6227 8768
info.sg@erco.com

ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway 
Suite 10
Edison, NJ 08837 
USA
Tel.: +1 732 225 8856
Fax: +1 732 225 8857
info.us@erco.com

ERCO Lighting Inc.
Los Angeles Showroom
8651 Hayden Place
Culver City, CA 90232
USA
info.us@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm 102, No B9 Building
800 SHOW
No. 800 Changde Road
Jing'An District
Shanghai 200040
P.R. China
Tel.: +86 21 5030 5979
Fax: +86 21 5030 5879
info.cn@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm401, No. 21, Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007
P.R. China
Tel.: +86 10 6408 7698/7699
info.cn@erco.com

Light and Licht Ltd.
2-5-10 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan
Tel.: +81 3 5418 8230
Fax: +81 3 5418 8238
info.jp@lightandlicht.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
21/F, C Wisdom Centre
35 - 37 Hollywood Road, Central
Hong Kong 
P.R. China
Tel.: +852 3165 8780
Fax: +852 3165 8790
info.hk@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd
Representative Office
5th fl, Woorim Bldg. 797-24
Bangbae-dong, Seocho-gu
Seoul 06584
Korea 
Tel.: +82 2 596 3366
Fax: +82 2 596 3354
info.kr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office,
1906, Lodha Supremus, 
Opp. MTNL Office, 
Saki Vihar road, Powai 
Andheri (E), Mumbai–400072, 
India.
Tel.: +91 22 40224458
info.in@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
P.O. Box 22059
Doha
Qatar
Tel.: +974 4441 4290
Fax: +974 4441 1240
info.ae@erco.com

ERCO SpA
Santa Beatriz 100, Oficina 1302
7500515 Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel.: +56 224069325
info.cl@erco.com

Marokko Dubai

Australië ERCO hoofdkantoor

Singapore

USA

China

Japan

Hongkong

Korea

Abu Dhabi
Bahrein
Egypte
Jordanië
Koeweit
Libanon
Oman
Saoedi-Arabië
Verenigde Arabische Emiraten
zie Dubai

Canada
Mexiko
Puerto Rico
zie USA

Nieuw-Zeeland
zie Australië

Indië

Katar

Midden-Oosten Zuidoost-Azië

Noord-Amerika

Oost-Azië

Oceanië

De actuele adressen vindt u onder 
www.erco.com

Argentinië

Bolivia
Brazilië
Chili
Colombia
Equador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
zie Argentinië

Zuid-Amerika

Afrika

Chili

Bangladesh
Brunei
Cambodja
Filippijnen
Indonesië
Laos
Maleisië
Myanmar
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
zie Singapore

Taiwan
Macau
zie Hongkong
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Nederlands 01/2019

Licht is de vierde dimensie  
van de architectuur
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