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Ljusverktyg för dina behov
Ljus är arkitekturens fjärde dimen
sion och varje arkitektur är unik.  
Utöver innovativa lösningar, som  
downlights för strömskenor och 
styrning via Bluetooth, kan vi med  
ERCO individual erbjuda omfångs
rika möjligheter för individuell  
anpassning av armaturer. Med vår  
nya produktöversikt i katalogen kan  
du enkelt orientera dig och plane
ra ditt ljus digitalt på erco.com.
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Strålkastare, washers och wallwashers
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Resursbesparande katalog-
produktion
Denna katalog har tryckts på ett 
resursbesparande sätt i  enlighet 
med internationella certifier ingar. 
Dessa föreskriver användan det av 
råvaror från ekologiskt och håll
bart brukade skogar. Produktdoku
mentationen från skog till färdig 
trycksak garanteras av oberoende 
experter. Genom innovativ energi
användning vid tryckningen av 

katalogen har  betydligt mindre CO2 
släppts ut jämfört med traditionell 
energianvändning.

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

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

Fyra punkter som gör ljusplaneringen
med ERCO ännu enklare
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New

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

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

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

Planeringsdata på sju språk

Tillgänglig överallt 24/7

	Intuitiv	produktkonfigurering

Omfångsrika kunskaper om produkter och ljus

	Direkt	kontakt	för	produkt-	och	offertför- 
frågningar

Utökat utbud av ljusfärger

Digital ljusplanering – erco.com
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Hur	ser	ditt	arbetsflöde	ut?
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* Specialarmaturer på 
förfrågan
”ERCO individual” erbjuder en 
mängd olika ljusspektra och 
armaturfärger. Meddela oss dina 
produktönskemål direkt via vår 
webbplats.

*

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

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

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

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

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

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

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

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

Hur	ser	ditt	idealiska	verktyg	ut?

#ercodigital
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Nätintegrerade planeringsmedier  
för	ett	smidigare	arbetsflöde

Nya ERCO Program –  
orienteringshjälp under planeringens  
inledande faser 

   Snabb överblick över alla varianter –  
ny egenskapsöversikt för alla familjer

 Användningsexempel
 Planeringsstöd

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

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

-  På bordsdatorn med Short-URL
-  Mobilt med QR-kod
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Hur	ser	ditt	arbetsflöde	ut?

#ercodigital

Nätintegrerade planeringsmedier  
för	ett	smidigare	arbetsflöde

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

  Fullständiga planeringsdata baserade på  
artikelnummer

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

ERCO individual
Ljusverktyg för dina  
behov

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

-  flera decenniers erfarenhet 
inom utveckling av specialar-
maturer

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

 kvalitet som standardprodukter
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  Individuella monteringslösningar i form av exempelvis andra 
strömskenadaptrar eller individuella klämmor och hållare

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

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

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

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

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

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

Dessa nya ljusverktyg löser din  
belysningsuppgift

Work Culture

Skenmonterade downlights för 
normenlig kontorsbelysning

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

- Jilly
- Skim
- Compar

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

Zoomstrålkastare för effektfull 
ljussättning

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

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

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

Söker du downlights som kan förskjutas längs 
innertaket?

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

Shop Community

COB LED-teknik för unik varuex-
ponering

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

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

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

Linsteknik för energieffektiv 
 belysning av offentliga byggnader

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

- Stella
- Atrium dubbelfokus
- Kona

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

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

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

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

Work
Fokuserat arbete och konstruktiva 
möten kräver ett vaket sinne. Neu-
tralvita ljusfärger har en  aktiverande 
effekt och stöder oss i de dagliga 
utmaningarna. 

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

Community
När vi går in i en offentlig  byggnad 
vill vi främst kunna orientera oss 
och uppleva en inbjudande  atmosfär. 
Varmvita till neutralvita ljusfärger 
skapar en tydlig överblick.

Välj lämplig ljusfärg för användningsområdet

4000K CRI 82

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3000K CRI 95

3500K CRI 92

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3500K CRI 92

4000K CRI 92

  Fashion

3000K CRI 82

3000K CRI 92

4000K CRI 82

LED-typer och ljusfärger i  
översikten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4000K CRI 92

3000K CRI 92  Fashion

* levereras på förfrågan
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Living
Den egna bostaden står för trivsel 
och välbefinnande. Detta stöds av 
varmvita ljusfärger.

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

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

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

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  3000K CRI 92

  4000K CRI 82

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

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

www.erco.com/individual

Armaturer med High-power LED 
Armaturer med High-power LED som 
exempelvis strålkastare och down-
lights kännetecknas av ljusteknisk 
precision, differentierade ljusfördel-
ningar och lång livslängd.

Typiska användningsområden är:

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

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

- Work
- Community

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

- Shop
- Living
- Hospitality

Exakt färgpunkt  
ERCO LED-moduler med High-power 
och Mid-power LED har mycket god 
färgtolerans och uppnår ett enastå-
ende typiskt initialvärde på SDCM 
≤1,5.
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Innovationer från ERCO 2019 Översikt över nyheter för inomhus

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

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

Jilly för strömskenor

Sidan 36

Jilly linjär infällda och  
utanpåliggande takarmaturer  

Sidan 40

Jilly pendelarmaturer  

Sidan 42

Jilly kvadratiska infällda och 
utanpåliggande takarmaturer  

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

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

Sidan 50

Compar linjär 
utanpåliggande takarmaturer  

Sidan 48

Compar downlights och  
dubbelwallwasher för strömskenor 

Sidan 46

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

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

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

Sidan 62

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

Sidan 32

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

Sidan 30

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

Sidan 56

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

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

Sidan 64

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

Sidan 66

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

Sidan 67
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15°

65°

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

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

Zoomstrålkastare finns i produkt
serierna:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Innovationer från ERCO 2019 Zoomstrålkastare
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15°

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

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

Bluetooth-kompatibla 
 armaturer från ERCO
Zndividuell on/off och ljusregle
ring av armaturer, inställning av 
ljusscener och integrering av sen
sorer: allt detta möjliggörs av 
den nya, trådlösa  styrningstypen 
som ERCO nu erbjuder i form av 
 Bluetoothkompatibla  armaturer.
För installation och  handhavande 
behövs inte mer än en Smartphone 
eller surfplatta och Casambi 
appen. Intuitivt och med  minimal 
insats skapas möjligheter till 
utformning och  komfortfunktioner 
som tidigare krävde komplexa 
ljusstyrningsanläggningar.

Armaturer med Casambiteknik 
erbjuds i följande produktserier:

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

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

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

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

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

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

Molnteknik
Nätverksinställ
ningarna säkras 
och synkroniseras 
enhetsövergri
pande i Casambi 
molnet. Det ger 
möjlighet till hög 
flexibilitet och 
säkerhet – även 
när mobila enhe
ter byts eller 
kanske slutar
 fungera.
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För  närvarande 
kan ERCO 
armaturer för 
strömskenor med 
upp till 19W 
LEDeffekt  styras 
över Casambi. Det 
kommer att bli 
fler i  framtiden. 
Med tjänsten 
”ERCO individual” 
går det dessutom 
att beställa Blue 
tooth kompatibla 
utföranden av 
andra  armaturer 
för enskilda 
 projekt.

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

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

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

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

Jilly – Maximal  
visuell komfort

Innovationer från ERCO 2019 Planera ljus med Jilly

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

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

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

förbinda elegant
normuppfyllande 
belysning av kon
torsarbetsplatser 
med dynamiska 
kontorsmiljöer.

Jilly uppfyller de fyra kriterierna för normenlig belysning på  
kontorsarbetsplatser

Ēm   Tillräcklig belysningsstyrka för synuppgifterna på  
kontorsarbetsplatsen.

UGR  Perfekt avbländning för hög visuell komfort och god  
arbetsmiljö.

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

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

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

Jilly för  
strömskenor

 

Jilly linjär  infällda 
och utanpålig
gande takarma
turer 

Jilly kvadratisk
infällda och  
utanpåliggande 
takarmaturer 

Jilly linjär  
pendel  
armaturer
 

Användning Allmänbelysning • • • •
Kontorsarbetsplatser • • • •

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

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

Särskilda  
egenskaper

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

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

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

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

Downlights
13W
2000lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
13W
2000lm
Oval wide flood 

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

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

Mid-power LED
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90°x 55°90°x 55°

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

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

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

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

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

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

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

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

Downlights oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

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

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

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

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

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

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

Downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlights oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

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

Många genomtänkta detaljer gör 
installationen enkel, rationell och 
säker.

Utanpåliggande 
downlights
36W
5760lm
Extra wide flood

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

Mid-power 
LED

40 ERCO Program 2019

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



90°x 55°90°x 55°

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

arbetsytan trots 
den höga belys
ningsstyrkan.

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Jilly linjär pendelarmatur

Pendeldown-
lights
24W 
3840lm
Extra wide flood

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

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

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

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

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

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

 exempelvis stödja 
ljuskoncept som 
Human Centric 
Lighting.

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

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

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

Användning av 
oval wide flood
Jilly linear har 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
på tvären mot 
armaturen som 
ger en väl beprö
vad belysning på 
kontor.
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Innovationer från ERCO 2019 Planera ljus med Compar

Compar – linjär estetik 
med hög prestanda

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

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

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

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

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

6–10W 
630–1230lm

12–19W 
1260–2460lm

24–38W 
2520–4920lm

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

Compar för 
strömskenor

Compar linjär 
infällda  
takarmaturer

Compar  
kvadratisk 
utanpåliggande 
takarmaturer

Compar linjär 
utanpåliggande 
takarmaturer

Compar linjär 
pendelarmatur

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

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

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

Särskilda  
egenskaper

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

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Compar för strömskenor

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

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

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

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

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

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

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

planeringssä
kerhet även för 
framtida föränd
ringar av kontor.

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Compar linjär utanpåliggande takarmatur

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

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

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

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

diskret i en smal skuggkant. Dessa 
armaturer utökar därför Compar 
serien till ett program med 
 smidiga lösningar som passar de 
mest varierande belysningsupp
gifter.
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Compar linjär 
 utanpåliggande 
takarmaturer 
understryker ett 
rums riktning. 
Takbilden indelar 
på detta sätt  
olika använd
ningszoner. 

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

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

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

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

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

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

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

Atrium  
dubbelfokus 
infällda  
takarmaturer

Atrium  
dubbelfokus  
utanpåliggande 
takarmaturer

Atrium  
dubbelfokus  
pendelarmaturer

Användning Allmänbelysning • • •
Wallwashers •

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

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Atrium dubbelfokus utanpåliggande armaturer och pendelarmaturer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riktstrålkastare
10W
1005lm – 1510lm
Spot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Quintessence infällda takarmaturer med Tuneable whiteteknik

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

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

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

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

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

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

Innovationer från ERCO 2019 Tunable whiteteknik för Human Centric Lighting

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

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

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

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

60 ERCO Program 2019

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



3000K

6000K

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

Denna teknik används redan i 
familjerna:

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

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

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

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

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

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

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

Spektrum Färgtemperatur Färgåtergivning

827   2700K CRI 82 

927   2700K CRI 92

830   3000K CRI 82

930   3000K CRI 92

935   3500K CRI 92

840   4000K CRI 82

940   4000K CRI 92

fashion   3000K CRI 92 

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

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

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

18W/1890lm  
48W/6600lm

32W/3360lm  
72W/9900lm

42W/4410lm –
96W/13200lm

d 337mm

d 382mm

d 292mm

d 160mm
d 107mm

2W/210lm –
6W/825lm
nyhet

8W/840lm –
24W/3300lm
nyhet

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

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

42W/4410lm –
96W/13200lm

32W/3360lm –
72W/9900lm

18W/1890lm –
48W/6600lm

Q 350mm

Q 300mm

Q 250mm

Q 138mm
Q 112mm

2W/210lm –
6W/825lm
nyhet

8W/840lm –
24W/3300lm
nyhet

Många olika 
monterings- 
möjligheter
Kona och  
Lightscan kan 
monteras på 
marken, på fasa
den eller i taket 
med monterings
dosan. Ett stort 
antal tillbehör 
erbjuds för mon
teringen på stol
par eller master.

65ERCO Program 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

Innovationer från ERCO 2019 Kompletteringar utomhus

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

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

Skyddsklass II
Alla Castor 
pollararmaturer 
har skyddsklass 
II för att kunna 
användas utan 
problem även när 
säkerhetskraven 
är höga. 
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Innovationer från ERCO 2019 Kompletteringar utomhus

Skyddsklass II hos 
 pollararmaturer och infällda 
markarmaturer
Castor pollararmaturer samt Site 
och Tesis infällda  markarmaturer 
uppfyller kraven hos  skyddsklass 
II. Hos de här armaturerna är 
spänningsförande  komponenter 
försedda med en extra skydds
isolering så det behövs ingen 
skyddsledaranslutning.

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

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

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

Ljus understryker arkitektoniska  
idéer, ljussätter varumärken, väcker  
varor till liv, gör koncentrerat 
arbete möjligt och presenterar 
konst på ett skonsamt och samti-
digt iögonfallande sätt. 
Enhetligt designspråk, differen-
tierade ljusfördelningar och per-
fekt ljuskvalitet gör att ERCO LED-
armaturer för inomhusbruk är 
idealiska ljusverktyg för en per-
ceptionsorienterande belysning.

Arkitektkontoret  
ingenhoven 
architects, Düs-
seldorf/Tyskland. 
Arkitektur: ingen-
hoven architects. 
Foto: Thomas 
Mayer, Neuss/
Tyskland. 

Oriocenter, Orio 
al Serio/Italien. 
Arkitektur:  
De8 Architetti, 
Bergamo/Italien. 
Foto: Edgar  
Zippel, Berlin/
Tyskland.

Bibliotek, Aarhus/
Danmark. Arki-
tektur: Arkitema 
Architects, Aarhus.  
Foto: Johan Elm, 
Stockholm/ 
Sverige.
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Ljus inomhus

Millenia Tower, 
Singapore/Singa-
pore. Arkitektur:  
Kevin Roche. 
Konstnär: Frank 
Stella. Ljusplane- 
ring: Nipek,  
Singapore;  
Million Lighting, 
Singapore. Foto: 
Masano Kawana, 
Singapore/ 
Singapore.

The Store X  
Limited, London/
England. Foto: 
Lukas Palik, Düs-
seldorf/Tyskland. 

Axel Vervoordt 
Gallery, Wijne-
gem/Belgien. 
Foto: Thomas 
Mayer, Neuss/
Tyskland. 
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Yves Saint Lau-
rent Museum,  
Marrakech/
Marocko. Arkitek-
tur: Studio KO, 
Paris/Frankrike.  
Scenografi: 
Christophe  
Martin, Paris. 
Ljusplanering: 
Akari-Lisa Ishii, 
Paris. Foto: Chris-
tian Schaulin, 
Hamburg/ 
Tyskland. 

Utställningen 
”Time Space  
Existence” i 
Palazzo Bembo, 
Venedig/Italien. 
Foto: Thomas 
Mayer, Neuss/
Tyskland.

South Street/
Grand Design 
House, Lewes/
England. Arkitek-
tur: Sandy Rendel  
Architects,  
London/England. 
Foto: Lukas Palik, 
Düsseldorf/ 
Tyskland.

Ljus inomhus
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ERCO strömskenor och ljussystem Systemdesign

Det är strömskenan som  frigör 
ljuset och armaturerna från be
gränsningarna vid fast  montering. 
Skenan utgör grunden för en 
 varierande och flexibel ljusplane
ring, som anpassas efter skif tande 
gestaltning och användning av 
ett rum. ERCOs konsekventa sys
temdesign möjliggör vitt skilda 
 belysningstillämpningar. Denna 
lösning är inte bara estetiskt till
talande, utan även tekniskt.

ERCO ström-
skenor
ERCOs strömske
nor är den perfek
ta lösningen för 
flexibel placering 
av strålkastare.

Olika färger
Strömskenor och 
ljussystem finns 
i olika färger för 
att passa in med 
omgivningen. 

Olika monte-
ringstyper
System designen 
hos ström skenor 
och ljussystem 
möjliggör olika 
typer av monte
ring: som infälld 
eller utanpålig
gande  variant, 
med flänsar för 
takplattor samt 

Enkel installa-
tion
Med snabba och 
enkla handgrepp 
för installation 
bidrar ERCO avse
värt till att mini
mera kostnader 
och tidsåtgång 
på byggplatsen.

Hi-trac ström-
skenor
Vid högre belast
ningskrav med 
många armaturer 
eller  upphängda 
föremål passar 
Hitrac strömske
nor perfekt.

Hi-trac ljus-
system
Hitrac ljussystem 
är avsedda för 
kompletterande 
indirekt belysning 
av taket.

för hängande 
montering med 
stålvajrar eller 
pendelrör.
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20kg

20kg
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Montering och tillbehör i fokus
Det differentierade produktprogram
met från ERCO passar även i speci
ella situationer – både vid planering 
av komplexa ljussystem och vid stora 
krav på belastbarhet.

I ERCO strömskenesystem dras jord
ledaren i den nedre profilen. Beakta 
en genomgående ledningsföring av 
 jordledaren vid val av anslutning, 
hörn och Tstycke. Jordledarens läge 
framgår av strömskenornas riktning.

Definition av jordledarens 
 placering

Anslutning
Jordledare till vänster: 
Ledaren sitter på vänster sida sett från 
öppningen i skenan mot anslutningen. 

Jordleda re till höger:
Ledaren sitter på höger sida sett från 
öppningen i skenan mot anslutningen.

T-stycke
Jordledare till vänster: 
Ledaren sitter på vänster sida sett i  
Tstyckets horisontalriktning.

Jordledare till höger: 
Ledaren sitter på höger sida sett i  
Tstyckets horisontalriktning. 

Jordledare sitter alltid utvändigt i  
Tstyckets horisontalriktning.

Anslutning  
Jordledare vänster  
Jordledare höger

Hörnstycke  
Jordledare 
invändigt

Hörnstycke  
Jordledare 
utvändigt

Tstycke  
Jordledare vänster

Tstycke  
Jordledare höger

Xstycke

Montering utan mellanrum med 
förbindningsdelar
Strömskenor och ljussystem kan 
kopplas samman till rader med an
slutningsdelar för montering utan 
mellanrum eller till rätvinkliga struk
turer med förbindningsdelar. Vid pla
neringen skissas först strömskens
anläggningen med samtliga skenor 
och förbindningsdelar i planen utan 
skyddsjord. Med utgångspunkt från 
ett Tstycke ritas sedan skydds jorden 
in som en genomgående  anslutning. 
Enligt ovanstående definition på 
skyddsjord vänster/höger kan nödvän
diga förbindningsdelar räknas fram 
för en beställning. Höger skiss visar 
ett exempel på en översikt över arti
kelnumren.

ERCO strömskenor 
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 strömskenor och ljussystem 
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

Den max tillåtna mekaniska belast
ningen beräknas av max profilned
hängning samt upphängens max 
 belastning. Belastningsfördelningen  
innefattar systemets egenvikt och 
jämnt fördelade punktbelastningar. 
 
L (mm) längd
fe (mm)  nedhängning genom 

 profilens vikt
FD (kg)  max belastning av ett upp

häng
Fe (kg) profilens vikt
F1 (kg)  max tillåten belastning 

vid tvåpunktsupphängning 
och tillåten nedböjning 
(L/250) på 4mm per me
ter längd

F2 (kg)  max tillåten belastning  
vid flerpunktsupphäng
ning och tillåten nedböj
ning (L/250) på 4mm per 
meter längd

Mekaniska anvisningar
Vågrät takmontering:
Alla armaturer som är godkända för 
ERCO strömskenesystem kan användas.

Vågrät väggmontering:
Här får bara armaturer med maximal 
vikt 2kg användas.

Lodrät väggmontering:
Styrspåret i strömskeneprofilen  måste 
sitta på höger sida. 

Avvikande montering:
Uppgifter om inskränkningar beträf
fande armaturers användning  måste 
inhämtas.

utvändig vänster vänster vänster

höger  höger

utvändig vänster utvändig

ERCO strömskenor och ljussystem Montering
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ERCO strömskenor och ljussystem Ljusstyrning

ERCO strömskenor kan användas vid 
olika elektriska installationer. En och 
samma skenprofil används med led
ningsdragning antingen för vanliga 
3fas och 1fasinstallationer eller för 
DALIanvändning.
Eftersom alla ledningar ansluts till 
 nätet och ska avsäkras var för sig 
med 3x16A automatsäkringar i  vanlig 
3fasinstallation behövs bara en fas 
(1x16A) i DALIinstallationen för att 
försörja DALIarmaturerna med nät
spänning. De båda övriga kopparle
darna används som DALIdatakablar.

ERCO strömskena 
för 3fasinstalla
tion

ERCO strömskenaERCO strömskena 
för DALIinstalla
tion

Vid 3fasadapters börjar man med 
den vänstra arreteringsspaken för den 
mekaniska fastsättningen i ström
skenan och först därefter  väljer man 
en av de 3 faserna med den vridbara 
fasväljaromkopplaren. När en DALI 
adapter används, reglas först den 
vänstra kontaktspaken  varefter alla 
nödvändiga kontakter i skenan skapas 
genom att DALIomkopplaren vrids.

Vid 3fasadapters bestäms  alltså an
vändningen genom valet av fas, medan 
det för DALIadapters  däremot finns 
en permanent spänningsförsörjning. 
Det krävs en DALIsignal för att utlösa 
en åtgärd, som t.ex. en inkoppling.

De olika storlekarna och formerna  
bestäms därvid av enheternas mått.
På strålkastare med DALIadapter sit
ter DALIdriftdonen i själva armaturen 
eller i en DALItransadapter. 
Varje armatur med DALIadapter  eller 
DALItransadapter är utrustad med 
ett särskilt skydd mot överspänning 
som följd av 3fasdrift.

ERCO flänsskena 
med flänsar för 
takplattor 

Strömskenorna 
och ljussystemen 
för 3fas  eller 
DALIinstallation 
finns att få i tre 
modeller för  olika 
behov.

Hitrac ljus
system för högre 
belastningskrav

3fasadapter DALIadapter DALItrans
adapters i olika  
storlekar och 
former

1 Fas 1
2 Fas 2
3 Fas 3
N Nolla
PE Skyddsjord

DALIadapter

3fasadapter

DA DALIdatakabel
DA DALIdatakabel 
1 Fas 
N Nolla
PE Skyddsjord

För elektrisk anslutning finns alla 
kopplingselement antingen för 3fas
installation eller för DALIanvänd
ningar. I själva kopplings elementen är 
de olika användningsområdena eller 
anslutningarna  kännetecknade. Dess
utom bör varje strömskena i DALI 
användning märkas som DALI Track 
med bifogade clips.

Transadapters i 
olika storlekar 
och former
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Nyckelroll

ERCO strömskenor levererar den
energi som krävs för att få rum
att komma till sin rätt

ERCOs strömskenor är mer än bara
strömförsörjning. De erbjuder en
flexibel infrastruktur för armaturer
med olika ljustekniska egenska-
per, vilka enkelt kan bytas ut eller
flyttas – även DALI-armaturer. De
är basen i ditt ljuskoncept. ERCO
strömskenor kan monteras i tak
och på väggar, integreras i upp-
hängda tak som flänsskenor eller
monteras slätt med en putspro-
fil. Enkla skenor kan anslutas till

varandra, till exempel i rektangu-
lära former.

ERCO strömskenor
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Strukturdelar
System för anslutning av
armaturer på strömskenor.

Strömskenor
För spänningsförsörjning av armaturer
för strömskenor.

Flänsskenor
För spänningsförsörjning av armaturer
för strömskenor med fläns som fäste för
takelement.

Punktuttag
För spänningsförsörjning av armaturer
för strömskenor.

ERCO strömskenor

Planeringsstöd under:
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 strömskenor

Storlek

Färg  
(armaturhus)

1000mm 2000mm

Tillbehör

ERCO flänsskenor

Storlek

Färg  
(armaturhus)

3000mm

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

3-fas kopplings- 
tillbehör Upphäng Adapter

DALI kopplings- 
tillbehör

Monterings- 
komponenter
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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 punktuttag

Storlek

Styrning

Färg  
(armaturhus)

104mm 130mm

On/off

DALI

On/off

DALI

Vit 10 000 färger *

Svart

Vit 10 000 färger *

Svart

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011280

Design och användningsområde:
www.erco.com/erco-track 
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3

2

1

Speciella kännetecken

Rampmontering möjlig

Tillbehör för monteringsvari-
anter

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Enkel installation

Olika monteringssätt

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 71

1 Aluminiumprofil
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Pulverlackerad eller eloxerad
– Strömskena: monteringsyta med

stansningar som enkelt kan tryckas
ut på avståndet 0,4m

– Flänsskena: anliggningsyta för tak-
plattor

2 Kontakter
– 4 isolerade kopparledare
– Användning som DALI-strömskena:

1 strömkrets 16A och två ledare för
anslutning till DALI-datakabeln

– Användning som 3-fas strömskena:
3 separata ON/OFF-strömkretsar på
vardera 16A

3 Skyddsjord

ERCO strömskenor
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Stor räckvidd

Hi-trac förenar de flexibla möj-
ligheterna hos strömskenan
med den visuella komforten hos
indirekt belysning

Hi-trac-profilerna tål hög
belastning och möjliggör upp-
hängningspunkter med stora c-c
avstånd. Hi-trac är tillverkad av
aluminium och finns att få i två
modeller med integrerad ERCO-
strömskena: Antingen med tom
profil på ovansidan för ytterligare
ledningsdragning eller som indirekt-
strålande armatur.
Hi-trac gör det möjligt att kom-
binera indirekt belysning med
accentljus från strömskenan.

Hi-trac strömskenor och ljussystem
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Strukturdelar
System för anslutning av
armaturer på strömskenor.

Strömskenor
För spänningsförsörjning av armaturer
för strömskenor.

Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Armaturer indirekt
Bred axialsymmetrisk uppåtriktad ljus-
fördelning för indirekt grundbelysning.

LED-modul
12W
1380lm - 1800lm

Hi-trac strömskenor och ljussystem

Planeringsstöd under:
www.erco.com/hi-trac
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2000

38

72

3000

Hi-trac strömskenor och ljussystem

Storlek

Färg  
(armaturhus)

2000mm 3000mm

Tillbehör

Vit

Silver

10 000 färger *

Förbindningsdelar Täckprofil

Upphäng
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2000

38

72

4000

Ljusfärg  
(indirekt)

Storlek

Styrning

Färg  
(armaturhus)

2000mm4000mm

Vit

Silver

10 000 färger *

12W/1800lm
Effektnivå LED

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012190

Design och användningsområde:
www.erco.com/hi-trac

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI
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4

3

2

1

Speciella kännetecken

Tillbehör för monteringsvari-
anter

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 71

1 Panelprofil
– Vit (RAL9002) eller silver
– Aluminium, pulverlackerad
– Montering av strömskenan i panel-

profil måste ske på plats

2 Kontakter (undersida)
– 4 isolerade kopparledare
– Användning som DALI-strömskena:

1 strömkrets 16A och två ledare för
anslutning till DALI-datakabeln

– Användning som 3-fas strömskena:
3 separata ON/OFF-strömkretsar på
vardera 16A

3 Skyddsjord

4 Monteringsdosa med LED-modul
(ovansida)

– High-power LED-ljuskällor: varmvitt
(3000K) eller neutralvitt (4000K)

– Täcklock: diffusor, plast, strukturerad
– LED-modulen drivs från en ströms-

kensfas
– Täckt driftdon: on/off, fasreglerbart

eller DALI reglerbart

eller

Tom profil (ovansida strömskena)
– För fastsättning av överkoppling eller

täckprofiler

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Hi-trac strömskenor och ljussystem
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Armaturer för strömskenor LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LEDkvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt mycket 
stränga krav i fråga om ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och genomgående elektriska  
egenskaper för serietillverkningen.  
För maximal effektivitet, utmärkt 
ljuskvalitet och hög visuell kom-
fort utvecklar och tillverkar ERCO 
LED-modulerna för strömskenor 
i egen regi. Lysdiodernas place-
ring på kretskortet är utformad 
för att passa det optiska systemet 
och ge rätt ljuseffekt. ERCOs ljus-
verktyg möjliggör därigenom en 
effektiv belysning med bibehållet 
högt ljusflöde under lång tid. Den 
kontinuerliga kvalitetskontrollen 
av LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

MidpowerLED
Mid-power-LED 
kännetecknas av 
en lägre luminans 
och hög effek-
tivitet och pas-
sar därför som 
ytbelysning med 
hög visuell kom-
fort för kontors-
arbetsplatser.

ChiponBoard
LED
Chip-on-Board-
LED (COB) erbju-
der en mängd 
olika spektrum, 
speciellt för indi-
viduell belysning 
av butiksinred-
ningar.

ERCO High
powerLED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora anspråk  
på bibehållet  
ljusflöde och 
exakta ljusfördel-
ningar.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High
powerLED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande 
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde.

Maximalt 10%  
av dessa LED  
får ligga under 
detta fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10). Dessa 
LED har en L90- 
specifikation för 
100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high- och 
mid-power LED 
motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Effektiv  
Spherolitteknik 
med linser
Ljusstyrningen i 
en LED-strålkas-
tare från ERCO 
sker effektivt 
genom tre kom-
ponenter: pri-
märoptiken med 
linsen direkt på 
LED-chippet för 
en halvklotformad 
ljusfördelning, 
kollimatorn som 

sekundäroptik 
 vilken riktar ljus-
strålarna paral-
lellt samt tertiär-
optik i form av 
en  Spherolit-lins. 
Valet av  Spherolit- 
lins avgör ljusför-
delningen.

Armaturer för strömskenor Linssystem

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll.

Optik
De optiska sys-
temen för LED-
ljusverktyg  skiljer 
sig avsevärt från 
 traditionella 
armaturer. ERCO 
utvecklar och 
 tillverkar dessa 
system under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
energieffektivitet 
och ljuskvalitet 
genom bästa  
möjliga avstäm-
ning.

Bättre visuell 
komfort
ERCO har speci-
ellt för krävande 
visuella lösningar 
utvecklat arma-
turer som erbju-
der extra hög 
visuell komfort 
genom formen 
på armaturhuset 
och högkvalita-
tiva optiska kom-
ponenter.

Utmärkt jämnhet
ERCO har utveck-
lat armaturer som 
fyller de  högsta 
anspråken vid 
vertikal belysning, 
och som uppnår 
en utomordent-
ligt hög  jämnhet i 
belysnings styrkan.

Stora lumen
paket för mycket 
hög belysnings
styrka
Med kontrastri-
ka accenter kan 
du styra betrak-
tarens uppmärk-
samhet. ERCO har 
för detta ända-
mål  effektstarka 
armaturer med 
stora lumenpaket 
i programmet.

Kompakt lins
system
I vissa armaturer 
är kollimatorer 
och Spherolit- 
linser samman-
slagna till ett 
enda linssystem 
för ännu högre 
effektivitet.

Visuell komfort 
för kontors
arbetsplatser
Normenlig belys-
ning för kontors-
arbetsplatser är 
möjlig som wide 
flood och oval 
wide flood tack 
vare den speciella  
geometrin hos 
kompakta lins-
system. Extra 
wide flood- 

ljusfördelning  
ger möjlighet till 
en jämn allmän-
belysning med 
stora armatur-
avstånd.

Design 
ljusöppning
För strålkastare 
med High-power-
LED är anblicken 
av enskilda LED-
punkter typisk 
och hos chip- 
on-Board-LED  
är en homogent 
lysande yta  
karakteristisk.
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Armaturer för strömskenor Ljusfördelningar – Översikt

Fyra ljusverktyg för  
strömskenor
Varje belysningsuppgift kräver  
specifika ljusverktyg. ERCO erbju-
der därför planerare en mängd 
olika ljusfördelningar och armatur- 
modeller för individuell utform-
ning. Den flexibla placeringen, 
som även ger stor planerings-
säkerhet även för framtida för-
ändringar, är karakteristisk för 
armaturer för strömskenor.

1. Strålkastare, washer och 
wallwasher
Utbytbara spherolit-linser gör det 
enkelt att byta en strålkastare i en 
washer eller wallwasher. Vardera 
sju olika ljusfördelningar erbjuds 
för såväl strålkastare som för  
washer. Därför passar strålkastare,  
washer och wallwasher till uni-
versell belysning.

4. Downlights för strömskenor
Downlights för strömskenor  
kännetecknas av bred ljusfördel-
ning och stor visuell komfort för 
den normuppfyllande belysning-
en av kontorsarbetsplatser. Vid 
ommöblering kan armaturerna 
enkelt flyttas till nya platser.

2. Zoomstrålkastare
Man behöver bara vrida på linsen 
för att justera ljuskäglediametern 
steglöst från spot (15°) till wide 
flood (65°). Zoomstrålkastare pas-
sar extra bra till belysning av områ-
den med växlande exponeringar 
och produkter.

3. Konturstrålkastare
Bildmaskning möjliggör tydligt 
avgränsad ljuskägla i olika stor-
lekar. På detta sätt skapas fas-
cinerande effekter, framför allt 
hos museer där väl belysta tavlor 
tycks vara självlysande.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
ca 20° x 60°

Wallwash

Zoom spot
15° – 65°

Zoom oval
19°x 71° – 74°x 60°

Framing Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval wide flood
ca 55° x 90°

Oval flood
ca 35° x 90°

Double wallwash
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Armaturer för strömskenor Ljusfördelningar

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus-
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan  armatur 
och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Spot
Standardljusför-
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av alla 
typer,  särskilt 
för  modellering 
av tredimen-
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Flood
För effektiv 
accentuering av 
större objekt eller 
för att  framhäva 
större ytor i 
delar av rummet. 
 Spridningsvinkel 
25°–35°.

1. Strålkastare, washer och 
wallwasher
Differentierade ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet i gestaltningen 
och ljusplaneringen av individuella 
ljuskoncept. Oavsett om det gäller 
mycket smal accentuering, bred-
strålande belysning eller jämn bred 
väggbelysning – ERCOs ljus verktyg 
har ljusfördelningar som  återfinns 
i flera armaturfamiljer. Strålkas-
tare, washers och wallwashers har 
ett linssystem av kollima torer och 
utbytbara  Spherolit-linser som 
skapar armaturens ljusfördelning. 
Den konsekventa systematiken i  
fördelningarna ger  planeraren flexi-
bilitet att kombinera olika armatu-
rer och ERCOs LED-strålkastare blir 
på så sätt tillförlitliga ljusverktyg.

Extra wide flood
För flexibel, bred-
strålande belys-
ning av objekt. 
Spridningsvinkel 
> 80°.

Wide flood
För flexibel, 
 bredstrålande 
belysning av  
ytor och delar  
av rum, särskilt 
vid varuexpone-
ring. Spridnings-
vinkel > 45°.

Bytbara  
ljusfördelningar
De  ändringsbara 
ljusfördelningar-
na, från accen-
tuering till bred 
belysning och 
wallwashing, 
medger  optimal 
anpassning till 
den  aktuella 
belysningstillämp-
ningen.

Oval flood fritt 
vridbar
I armaturer 
med runt arma-
turhus kan 
 Spherolit-linsen 
oval flood vridas 
fritt för att på 
bästa sätt belysa 
olika föremål.

Oval flood
Bred strålande, 
axialsymmetrisk 
ljusfördelning för 
en oval ljuskägla 
från ca 20° x 60°.

Wallwash
 Ljusfördelningen 
hos lins-wall-
washern är utfor-
mad för att ge 
mycket jämnt ljus 
på väggen. 
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Belysa  tavlor 
med skarpt 
avgränsad ljus
kägla 
Särskilt i en mörk 
omgivning upp-
står en magisk 
effekt, till exem-
pel på tavlor eller 
bord.

3. Konturstrålkastare
Bildmaskningar möjliggör en ljus-
kägla med skarp kant. Därigenom 
kan konturstrålkastare användas 
för att åstadkomma fascinerande 
effekter, där tavlor som blir belys-
ta med en väl avgränsad ljuskägla 
förefaller självlysande.

Armaturer för strömskenor Ljusfördelningar

Rikta projek
tionsytan 
Utdragning av 
bildmaskningen 
förstorar projek-
tionsytan. Dess-
utom är hela ljus-
enheten vridbar.

Ställa in skärpan  
En rekommenda-
tion är att först 
skapa en skarpt 
avgränsad ljus-
kägla och därefter 
göra en lätt defo-
kusering av lin-
sen för att uppnå 
mjukare gradient. 

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

Zoom spot
Genom vridning 
på zoomlinsen 
kan ljusfördel-
ningen ställas in 
steglöst med en 
spridningsvinkel 
från 15°– 65°.

Zoom oval
Ljusfördelningen  
zoom oval kan 
ställas in steglöst 
från 15° x 69°  
till 65° x 65°. 
Dessutom kan 
oval-inriktningen  
justeras. 
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Armaturer för strömskenor Ljusfördelningar

Downlights för strömskenor  
med ljusfördel ningen oval flood
Den axialsymmetriska ljusför-
delningen ger kostnads effektiv 
 belysning av entréer och korri-
dorer och även av skrivborden 
på kontoret eller skyltningen i 
 butiken.

Downlights för strömskenor  
med ljusfördelningen extra 
wide flood
Den mycket breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen möjlig-
gör jämn allmänbelysning med 
väl avvägda proportioner  mellan 
 vertikal och horisontell belys-
ningsstyrka.

Downlights för strömskenor  
med ljusfördelningen wide flood
Den breda rotationssymmetriska 
ljusfördelningen passar för effek-
tiv allmänbelysning i möteslo kaler, 
 affärslokaler eller kommunika-
tionsytor och är avsedd för rum 
med hög takhöjd.  

4. Downlights för strömskenor
De breda ljusfördelningarna hos 
Downlights för strömskenor pas-
sar till effektiv grundbelysning  
på kontor, i konferensrum, butiker  
och på trafikerade platser. Hög 
visuell komfort, montering utan 
verktyg och armaturer som kan 
vridas i 360° gör downlights till 
mångsidiga ERCO-ljusverktyg.

Downlights för strömskenor 
med oval wide flood-ljusför
delning
Ljusfördelningen oval wide flood 
passar till belysning av kontors-
arbetsplatser tack vare sin goda 
avbländning i längsriktning och 
ett väl avvägt förhållande mellan 
vertikala och horisontella belys-
ningsstyrkor.

Dubbelwallwasher för  
strömskenor
Ljusfördelningen hos dubbel-
wallwasher lyser upp väggar på 
motsatta sidan i korridorer med 
bara en armatur. Ljusets diffusa  
reflexion från väggarna lyser 
även upp golv och tak.
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Armaturer för strömskenor Ljusspektrum

Perfekt färg
blandning
Den  speciella 
optiken för 
RGBW- armatu-
rer möjliggör en 
helt  homogen 
 blandning av 
färgkomponen-
terna, vilket ger 
en ljuskägla utan 
färgskuggor.

Bästa färg
återgivning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

Mättad färg
LED-RGBW-
armaturerna 
medger steglöst 
val av färgtempe-
ratur och färgat 
ljus som blandas 
av de fyra färg-
komponenterna  
röd, grön, blå 
och vit.

RGBWarmaturer
Modulerna i 
RGBW-armaturer-
na består av en 
kombination av  
färgade och varm - 
vita LED.  Detta 
ger möjlighet 
att generera vitt 
ljus med steglöst 
 reglerbar färg-
temperatur och 
mycket god färg-
återgivning samt 
godtyckliga pas-

tell- resp. mät-
tade färgnyanser 
utan  färgskuggor. 
De  ljustekniska 
och  elektriska 
uppgifterna för 
ERCO RGBW-
armaturer anger 
maximalvärden.

Mer information 
hittar du på: 
www.erco.com/
service/RGBW

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgat ljus
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljuskva-
litet och färgåtergivning. Genom 
huvudsakligen UV- och IR-fritt 
ljus passar ERCOs LED- armaturer 
både för höga konser vatoriska 
krav och för belysning av värme-
känsliga föremål som livsmedel.  
RGBW-armaturer möjliggör sceno- 
grafiska belysningslösningar  
med pastellfärger och mättade 
färger. Färgkompensationen för 
tillhörande blandfärger är kodad  
i driftdonet.

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

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ningsområde. 
ERCO erbjuder 
därför en mängd 
olika spektrum.

Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatur-
systematik med enastående vär-
mehantering. Tack vare den rena 
produktdesignen, och även olika 
storlekar och lumenklasser erbju-
der ERCOs ljusverktyg stor frihet i 
gestaltningen. Kontrollerad elek-
tromagnetisk kompatibilitet och 
passiv kylning av LED- modulerna 
möjliggör störningsfri och ljud-
lös drift. I alla armaturer är värme-
hanteringen dimensionerad för 
optimal drifttemperatur i LED och 
driftdon, vilket förlänger ljusverk-
tygens livslängd. De elektronis-
ka komponenternas långa livs-
längd och de inbyggda driftdonen 
medför minimala krav på under-
håll och installationen går snabbt 
 eftersom armaturerna monteras 
utan verktyg.

Utmärkt värme
hantering
I strålkastare 
sker en effektiv 
värme avledning 
från LED-modu-
len via armatur-
huset som är till-
verkat i  gjuten 
aluminium. 
Materialet ger en 
mycket god vär-
meledningsför-
måga som opti-
meras av den 
stora  kontaktytan 
mellan armatur-
husets baksida 
och LED-krets-
kortet. 

Optimering av 
den elektromag
netiska kompa
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Termisk förbin
delse 
Integreringen 
av LED-modulen 
med strålkasta-
rens armaturhus 
skapar  perfekta 
 förutsättningar 
att avleda 
 värmen, vilket är 
en principiell för-
del hos sådana 
 integrerade LED-
lösningar  jämfört 
med retrofit lös-
ningar med 
anpassningar i 
efterhand.

Armaturer för strömskenor Armatursystematik

Värmeavgivning 
från LEDarma
turer
Även LED  omvand - 
lar en del av den 
elektriska energin  
till värme. Den 
strålar dock inte 
ut som från andra 
ljuskällor utan 
leds bort via 
kretskor tet och 
armatur huset. 

Det innebär att 
ljuskäglan prak-
tiskt taget inte 
 innehåller någon 
värmestrålning –  
och det är viktigt  
för belysning av 
 värmekänsliga 
utställningsföre-
mål och livsmedel.

Olika färger på 
armaturhus
Alla armaturer  
finns i de tre 
färgutförande 
- vit, silver och 
svart – för att de 
ska kunna anpas-
sas till omgiv-
ningen.

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Små armatur
mått
Små armaturer är 
föga iögonenfal-
lande och fokus 
riktas på  ljuset. 
Särskilt i små 
lokaler är det en 
fördel med arma-
turer i kompakta 
format.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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Enkel installa
tion
Inte bara ljus-
kvaliteten står 
i centrum för 
utvecklingen av 
armaturer, utan 
även monterings-
processen. Med 
snabba och  enkla 
handgrepp för 
installation bidrar 
ERCO avsevärt 
till att minime-
ra kostnader och 
tidsåtgång på 
byggplatsen.

Svängbar
Armaturerna kan 
riktas in med pre-
cision för bästa 
möjliga riktning 
på ljuskäglan. 
Ljuset faller då 
där det behövs. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Stöd vid projektgenomförandet
ERCOs LED-armaturer utmärker 
sig genom sin ljuskvalitet och även 
genom snabb och enkel installa-
tion. För att du lättare ska  kunna 
välja rätt ljuskälla för tillämpning-
en, sammanfattar ERCO dessa kän-
netecken för varje produktfamilj. 
Individuella planeringsanvisningar, 
t.ex. tabeller över belysningsstyr-
ka och wallwashers, underlättar 
armaturplaceringen och  erbjuder 
belysningsförslag för  allmänna 
och speciella frågeställningar.  
Olika tillbehör erbjuds som tillval 
och kan användas för att öka den 
 visuella komforten. De ger även 
planeraren en större frihet i ljus-
planeringen.

Armaturer för strömskenor Planeringsanvisningar 

Perfekt för tak
kanaler
Det kompakta 
formatet och en 
centrerad vrid-
punkt gör en del 
av  armaturerna 
utmärkta för 
montering i tak-
kanaler. 

Stora arma
turavstånd vid 
wallwashing
Den effektiva 
ljustekniken från 
ERCO möjliggör 
för vissa arma-
turer armatur-
avstånd större 
än genomsnittet 
med upp till 1,5 
gånger väggav-
ståndet.

Tillbehör för 
maximal visuell 
komfort
Behövs det ytter-
ligare avbländ-
ning av armatu-
rerna, erbjuder 
ERCO en snoot 
samt ett bikake- 
och kryssraster 
som tillbehör. 

Mycket bra 
pris/prestanda 
förhållande
Dessa omkopp-
lingsbara arma-
turer med högt 
ljusflöde är 
 speciellt lämp-
liga för ekono-
misk användning 
i butiker.

Armaturer för 
kontorsarbets
platser
Downlights för 
strömskenor 
övertygar på kon-
toret eftersom de 
kan placeras fritt. 
Flexibiliteten som 
detta ger utgör 
den perfekta för-
utsättningen för 
normenlig belys-
ning av kontors-
arbetsplatser.
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DALI

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. De passar 
särskilt bra för 
att energieffekti-
visera befintliga 
ljusanläggningar 
som är utrustade 
med denna ljus-
regleringsteknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Ljusreglering på 
strålkastaren
Strålkastare som 
regleras med 
 fasreglering har 
dessutom en 
potentiometer så 
att ljusflödet kan 
ställas in indivi-
duellt och exakt 
direkt på arma-
turen.

Armaturer för strömskenor Planeringsanvisningar och reglerbarhet

DALIreglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer  passar 
för  ljusreglerade 
anläggningar 
baserade på DALI 
och är kompatibla 
med 2.0-standar-
den. Den indivi-
duella styrningen 
ger flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener.

Casambi
Armaturer med 
Casambi-styrning  
kan manövreras  
med en app över  
Bluetooth. 
Casambi-appen 
för Smartphone- 
telefoner, surf-
plattor eller 
Smart-klockor 
kan hämtas gratis 
hos Google Play 
och Apple Store.

tar med ljusreg-
leringsmetoden 
CCR och är däri-
genom lämpliga 
för filminspelning 
i LED-ljus.

ERCO driftdon
Av  kvalitetsskäl 
satsar ERCO i 
större utsträck-
ning på egenut-
vecklade driftdon. 
Alla  armaturer 
med ERCO drift- 
don har enhetli-
ga ljusreglerings-
egenskaper på  
1–100%. ERCO 
DALI och  Casambi 
driftdon i strål-
kastare och 
downlights arbe-

Planeringssäkerhet med ERCO:
Reglerbarhet
ERCO utvecklar egna driftdon för 
armaturer med on/off och arma-
turer som är reglerbara med DALI, 
Casambi eller dämpteknik. Strål-
kastare, washer, wallwasher och 
downlights övertygar vid praktisk 
användning med en optimerad, 
enhetlig ljusreglering och passar 
även för fotografering och film-
ning. De erbjudna omkopplings- 
respektive regleringsalternativen 
kan integreras i varje infrastruktur.  
En enhetlig dimmer-kompatibilitet  
och individuell ljusreglering via 
vridpotentiometer underlättar 
planeringen av armaturer som 
regleras med fasreglering. Kom-
ponenternas höga kvalitet möj-
liggör flimmerfritt ljus. Den kom-
pakta kopplingsutformningen hos 
ERCOs specialutvecklade drift-
don medför att man kan reducera 
antalet säkringar.
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DALIadapter
När en DALI-adapter används 
spärras arreteringsspaken och 
strömmen ansluts. Därigenom 
finns en permanent strömför-
sörjning till DALI-adaptern. DALI-
omkopplaren ansluter armaturen 
till buss-signalen. DALI-signalen 
avgör armaturens ljusreglerings-
värde.

Transadapter
En del armaturer erbjuds med en 
transadapter eller en DALI-tran-
sadapter som alternativ.  Varje 
armatur med DALI-adapter eller 
DALI-transadapter är utrustad 
med en speciell skyddsanordning 
mot överspänning genom drift  
på en trefaskopplad strömskena.

3fasadapter
Arreteringsspaken på adaptern 
är till för mekanisk fastsättning i 
strömskenan och fungerar samti-
digt som elektrisk anslutning till 
nolledaren. Därefter kan den elek-
triska anslutningen till önskad fas 
kopplas med hjälp av fasväljaren. 
Genom en 90°-vridning åt höger 
eller vänster kopplas fas 1 resp. 2. 
För fas 3 dras omkopplaren ut och 
vrids därefter 90° till position 3.

Armaturer för strömskenor Montering

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mångsidiga, bekväma monte
ringslösningar
Strömskenor och punktuttag 
samt praktiskt orienterade mon-
teringsanvisningar i produktin-
formationen erbjuder planeraren 
stor  frihet vid ljus gestaltningen. 
 Särskilt befintliga anläggningar  
kan förses med nya armaturer på 
ett kostnadseffektivt sätt tack 
vare kompatibiliteten mellan LED-
armaturerna och ERCOs 3-fas-
strömskenor. Alla armaturer för 
strömskenor har driftdon som 
är integrerade eller monterade i 
transadaptern. För snabb installa-
tion och montering utan verktyg 
används beprövade arreterings-
spakar och fasväljaromkopplare i 
LED-strålkastarprogrammet.

Montering utan 
verktyg
Den beprövade 
ERCO adaptern 
möjliggör snabb 
montering – helt 
utan användning 
av verktyg.
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Armaturer för strömskenor Montering

En mängd infällningstillbehör
Strömskenor och ljussystem 
erbjuder en flexibel infrastruktur 
för belysningen. Med dem kan du 
montera strålkastare i tak, på väg-
gar, i golv eller i upphängda ljus-
system.

Takkanal
Integrering av 
ljusverktygen i en 
takkanal döljer i 
stor  utsträckning 
armaturerna 
från betraktarens 
blickar.

Utanpåliggande 
takmontering
Vid installation i 
efterhand möj-
liggör montering 
av en utanpålig-
gande strömske-
na en snabb och 
kostnadseffektiv 
 lösning

Upphängning
I rum med 
högt i tak eller 
vid  begränsat 
antal monte-
ringspunkter i 
taket erbjuder 
den  upphängda 
modellen med 
wire en prag-
matisk lösning 
för montering 
av strömskenan. 
Kombinationen 
med ett ljussys-

Slätt infälld
Armaturerna 
kan sättas i slätt 
infällda ström-
skenor – antingen  
med putsprofil 
eller som fläns-
skena, till exem-
pel i undertak. 
Resultatet ger ett 
mycket enkelt och 
diskret tak.

Vägg
Armaturer mon-
teras ofta på 
 väggen i skylt-
fönster eller på 
pelare för att 
belysa föremål 
från sidan eller 
underifrån.

Golv
För uppåtriktad 
belysning i skylt-
fönster eller tak-
konstruktioner 
kan strömskenan 
även installeras i 
golvet, på balkar 
eller utsprång.

tem möjliggör 
kompletterande 
indirekt belysning 
för att få ett lju-
sare tak.

Anvisning
Armaturerna i 
strålkastarpro-
grammet erbjuds 
även till viss del 
som infällda tak-
armaturer.

Det gör att arma-
turer i en serie 
kan integreras i 
olika monterings-
situationer.
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Armaturer för strömskenor Armaturernas anordning 

Accentuering 
För accentbelysning har en lut-
ningsvinkel (α) på 30° visat sig 
vara bäst. Det ger god  modellering 
utan alltför markerat släpljus, och 
oönskade skuggor av betraktaren 
undviks.

Tumregel: α = 30°

Svängvinkel 
wallwashers
Lins-wallwashers 
kräver att arma-
turen svängs. 
Produktdatabla-
den dokumente-
rar bästa möjliga 
svängvinkel (α) 
för jämn fördel-
ning av ljuset på 
väggen.

Tumregel:
α = 35°

Bred belysning 
Även vid bred belysning passar en 
lutningsvinkel på 30°.

Tumregel: α = 30°

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Stort armatur
avstånd
Armaturavstån-
det (d) kan vara 
upp till 1,5 gång-
er väggavstån-
det (a) hos en del 
wallwasher. Wall- 
washertabeller  
med perfekta  
armaturavstånd  
finns på artikel- 
databladen. 

Datorstödda  
 beräkningar 
 rekommenderas 
för kontroll av 
möjliga skärnings- 
punkter för ljus-
käglan på sido-
väggar.

Armaturerna ska 
alltid ligga på 
mittaxeln mellan 
väggar.

Belysning i kor
ridorer
För en jämn ver-
tikal belysning  
av väggar på 
motsatta sidan 
ska väggavstån-
det (a) på båda 
sidor vara cirka  
en tredjedel av 
rumshöjden (h). 
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Armaturer för strömskenor Armaturernas anordning 

Linjär belysning 
En rad armaturer med ovala 
 ljuskäglor ger en linjär belysning, 
till exempel för korridorer. Dato-
riserade ljusberäkningar rekom-
menderas för specifik belysnings-
planering.

Normenlig 
belysning av 
kontorsarbets
platser
Som en mycket  
flexibel grund-
belysning för  
kreativa kontors-
arbetsplatser ger 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
hög jämnhet och 
erbjuder hög 
visuell komfort.

Allmänbelysning
Som ungefärligt armaturavstånd 
(d) mellan två  downlights för 
strömskenor kan armaturens upp 
till 1,2-dubbla höjd (h) över den 
effektiva ytan användas . Genom 
överlappning av ljuskäglorna ska-
pas då en jämn allmänbelysning. 
Avståndet till väggen bör vara 
hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤  1,2 x h

98 ERCO Program 2019

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



Attraktiv twist

Kompakta, mångsidiga strål-
kastare med karakteristisk
halvklotsled

Oseris är ett genialt koncept som
berikar den digitala belysningen:
svängleden som i form av en sned-
skärning är perfekt integrerad i
det halvklotformiga armaturhuset.
Det är en lösning som inte bara ser
bra ut, utan även medger mycket
exakta riktningsjusteringar – och
erbjuder ett mervärde när rörelse-
friheten är begränsad, till exempel
i takkanaler. Oseris är en strålkas-
tarfamilj med Spherolit-linser och
många olika ljusfördelningar. Olika

modellstorlekar och effekttal ska-
par ett stort urval av lumenpaket
för väl differentierade ljuskoncept.
Driftdonet är inrymt i en ERCO
transadapter. Vid speciella krav på
bländskydd finns kompletterande
Snoot som tillbehör. Oseris strålkas-
tare är mycket flexibla ljusverktyg
för detaljhandeln, museer och
exklusiva privatbostäder: kompakta,
exakta och effektiva – riktiga per-
sonligheter med charm, vilka tillför

ännu större variation av designen i
strålkastarprogrammet från ERCO.

Oseris för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 19W
210lm - 2460lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomstrålkastare
Manuellt justerbar rund eller oval
ljusfördelning för accentuerande till
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 19W
630lm - 2460lm
Ljusfördelning: Zoom spot, Zoom oval

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 19W
630lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 19W
630lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wallwash

Oseris för strömskenor

100 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/oseris

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

http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris
http://www.erco.com/oseris


14
0

62

d
73 96

18
2

d
11

6

Storlek

Oseris för strömskenor

Ljusfördelning

d 73mm d 116mm

Styrning

Ljusfärg

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

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

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

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

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Tillbehör

Färg (armatur-
hus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Linser Kryssraster

Snoots Bikakeraster

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016049

Design och användningsområde:
www.erco.com/oseris
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Zoomstrålkastare

h

Små armaturmått

Idealisk för takkanaler

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

eller

Försats (zoomstrålkastare)
– Zoomlins, steglöst fokuserbar
– Ljusfördelningar: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och arm
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Arm vridbar 360° på transadaptern
– Invändig ledningsdragning

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO transadapter eller ERCO
DALI transadapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Oseris för strömskenor
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Systematisk
mångsidighet

Ett elegant och universellt
användbart strålkastarsystem
för museer och butiker

Ljus, inte armaturer: det är huvud-
tanken med den enkla cylindriska
grundformen hos Parscan. Olika
ljuslösningar kan realiseras effek-
tivt genom den exakta och flexibla
ljustekniken. Riktar man strålkas-
taren nedåt som en downlight,
sluter upphängningsbygeln an till
grundformen.
Med svart armaturhus, kom-
pakt form och liten rörelseradie
när armaturhuset vrids i olika
riktningar passar Parscan för mon-

tering i takkanaler. Den mycket
goda avbländningen ger dessutom
behaglig visuell komfort, även vid
krävande belysningstillämpningar.
Med den minimalistiska utform-
ningen ger armaturen ett mycket
diskret intryck i museer, butiker
eller kyrkorum.

Parscan för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 48W
210lm - 6600lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomstrålkastare
Manuellt justerbar rund eller oval
ljusfördelning för accentuerande till
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 12W
630lm - 1650lm
Ljusfördelning: Zoom spot, Zoom oval

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 48W
630lm - 6600lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 48W
630lm - 6600lm
Ljusfördelning: Wallwash

Parscan för strömskenor

Planeringsstöd under:
www.erco.com/parscan
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Parscan för strömskenor

Ljusfördelning

d 75mm d 114mm

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

Ljusfärg

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Styrning
On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Tillbehör
Linser Kryssraster

Snoots Bikakeraster

Färg (armatur-
hus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *
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d 149mm d 188mm

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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012323

Design och användningsområde:
www.erco.com/parscan
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

Zoomstrålkastare

h

Små armaturmått

Idealisk för takkanaler

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

eller

Försats (zoomstrålkastare)
– Zoomlins, steglöst fokuserbar
– Ljusfördelningar: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och arm
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Arm på adapter vridbar 360°

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Parscan för strömskenor
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För magiska ögonblick

Pollux, den kompakta strål-
kastaren för mångsidig
användning

Pollux har utvecklats för mångsidig
användning. Tack vare det kom-
pakta formatet kommer dess starka
sidor särskilt till sin rätt på museer,
i detaljhandeln, på restauranger
eller i privatbostäder. En specialitet
är att Pollux även kan användas
som konturstrålkastare med LED:
Med bildmaskningen kan ljuskäglan
ställas in med skarp kant på tav-
lor och föremål i rummet eller på
väggen.

Då uppstår en näst intill magisk
effekt, som särskilt museer och
gallerier uppskattar. Tack vare sin
återhållna design kan Pollux kom-
bineras mycket väl med andra
strålkastarserier eller stegvis
komplettera befintliga belysnings-
anläggningar.

Pollux för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 10W
210lm - 1230lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Zoomstrålkastare
Manuellt justerbar rund eller oval
ljusfördelning för accentuerande till
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 10W
630lm - 1230lm
Ljusfördelning: Zoom spot, Zoom oval

Projektion
Avbildning av konturer.

Konturstrålkastare
Optik med lins för avbildning av ljuscirk-
lar med skarpa kanter eller konturer
genom bildmaskningar.

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

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 10W
630lm - 1230lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 10W
630lm - 1230lm
Ljusfördelning: Wallwash

Pollux för strömskenor
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Pollux för strömskenor

Ljusfördelning

d 66mm d 66mm

Ljusfärg

Effektnivå 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

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Konturstrålkastare

Framing

Tillbehör
Linser Kryssraster

Snoots Bikakeraster

Styrning

Färg  
(armaturhus)

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Vit Silver

Svartr 10 000 färger *

Vit Silver

Svartr 10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013445

Design och användningsområde:
www.erco.com/pollux
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Konturstrålkastare

Zoomstrålkastare

h

Små armaturmått

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

eller

Försats (zoomstrålkastare)
– Zoomlins, steglöst fokuserbar
– Ljusfördelningar: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval vridbar 360°

eller

Försats (konturstrålkastare)
– Vridbar 360°
– Bildmaskning: plast, svart
– Fresnel-lins
– Hållare med fokuseringslins, steglöst

fokuserbar

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och arm
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Arm vridbar 360° på transadaptern
– Invändig ledningsdragning

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO transadapter eller ERCO
DALI transadapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Pollux för strömskenor
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Universalgeniet

Optec - strålkastaren för alla
situationer

Allt är möjligt med Optec. Med
sina olika ljusfördelningar uppfyl-
ler Optec alla krav på ljus i butiker,
gallerier och museer: kontrastrik
accentuering, bred belysning av
utställningsföremål, jämn belys-
ning av väggar eller väl avgränsade
ljuskäglor för anslående ljusef-
fekter. Tack vare den innovativa
ljustekniken förenar Optec hög
verkningsgrad med visuell komfort.
För utmärkt värmehantering och
höga effekter har ERCO separerat

armaturhus och driftdon. Genom
kombinationen av rätblock och
cylinder skapas samtidigt den
visuella effekten av litet omfång
och traditionell design.

Optec för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 38W
210lm - 4920lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

LED-modul RGBW
28W
1660lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Zoomstrålkastare
Manuellt justerbar rund eller oval
ljusfördelning för accentuerande till
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 19W
630lm - 2460lm
Ljusfördelning: Zoom spot, Zoom oval

Projektion
Avbildning av konturer.

Konturstrålkastare
Optik med lins för avbildning av skarpa
konturer genom bildmaskning.

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

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wide flood, Oval flood

LED-modul RGBW
28W
1660lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Optec för strömskenor
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wallwash

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
28W
1660lm
Ljusfördelning: Wallwash

Optec för strömskenor

Planeringsstöd under:
www.erco.com/optec
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Optec för strömskenor med high-power LED

Ljusfördelning

Ljusfärg

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

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

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

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

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomstrålkastare Lins-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Tillbehör

Styrning

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Linser Kryssraster

Snoot Bikakeraster

d 70mm d 105mm
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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 *

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

DALI

RGBW

28W/1660lm

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013760

Design och användningsområde:
www.erco.com/optec

d 130mm
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Storlek

Optec för strömskenor med high-power LED

Ljusfördelning

d 70mm d 128mm

Effektnivå LED
6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

Ljusfärg
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 *

Konturstrålkastare

Framing

Konturstrålkastare

Framing

Styrning
On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik
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* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013760

Design och användningsområde:
www.erco.com/optec
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On/off

DALI

On/off

DALI

Optec för strömskenor med Chip-on-Board-LED

Ljusfördelning

Ljusfärg

Styrning

d 70mm d 105mm

10W/1510lm 21W/3025lm
Effektnivå 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

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Tillbehör
Linser Kryssraster

Snoot Bikakeraster

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *
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On/off

DALI

d 130mm

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013760

Design och användningsområde:
www.erco.com/optec
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Konturstrålkastare

Zoomstrålkastare

Färgat ljus

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

ERCO High-power LED / Chip
on board LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 270°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

eller

Försats (zoomstrålkastare)
– Zoomlins, steglöst fokuserbar
– Ljusfördelningar: zoom spot, zoom

oval
– Zoom oval vridbar 360°

eller

Försats (konturstrålkastare)
– Vridbar 360°
– Bildmaskning
– Hållare med fokuseringslins, steglöst

fokuserbar

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Chip on board LED: varmvitt (2700K
eller 3000K), neutralvitt (3500K eller
4000K) eller Fashion (3000K)

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Cylindriskt armaturhuvud
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 270°

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Plast
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Optec för strömskenor
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För stora takhöjder
och höga krav

Kraftfulla, energieffektiva och
exakta verktyg för accentbelys-
ning

Enligt fysikens lagar avtar belys-
ningsstyrkan med kvadraten på
avståndet mellan ljuskällan och
den belysta ytan. Därför krävs
ljusstarka armaturer för stora belys-
ningsavstånd och stora takhöjder.
Ljussättning av fordon i mässhallar,
stora skulpturer i museifoajéer och
jämn wallwashing på flygplatser är
några exempel på sådana tillämp-
ningar. ERCO erbjuder denna typ
av kraftfulla strålkastare, washers
och wallwashers för montering

på strömskenor under namnet
Stella. Därmed kan ERCO nu även
erbjuda en energieffektiv ersättning
för befintliga installationer med
150W metallhalogenlampor. Pro-
duktfamiljen Stella omfattar två
storlekar och alla ljusfördelningar
inom ERCO armatursystematik som
uppnås med den beprövade och
mycket effektiva Spherolit-linsopti-
ken. Med dessa produkter kan även
komplexa uppgifter lösas på ett
konsekvent och flexibelt sätt. Den

raka, tekniska formgivningen av
armaturhuset i gjuten aluminium
ger optimala termiska förhållan-
den för hög driftsäkerhet och lång
livslängd.

Stella för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
28W - 76W
2940lm - 9840lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Ljusfördelning: Wallwash

Stella för strömskenor
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Stella för strömskenor

Ljusfördelning

225mm/153mm 225mm/225mm

36/4950lm 28W/3850lm **

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

Effektnivå 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 *

Tillbehör

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Linser Bikakeraster

Snoots Bikakeraster **

Kryssraster

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016766

Design och användningsområde:
www.erco.com/stella

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Ljusfärg
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Hölje och armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Armaturhuset svängbart 0°–90°.

Skruv för låsning av inställningsvin-
kel

– Armaturhuset vridbart 360° på
adaptern

– Invändig ledningsdragning

4 Driftdon
– Fasreglerbart eller DALI reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Stella för strömskenor
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En beprövad arketyp

Light Board är en kraftfull
partner för näst intill alla belys-
ningstillämpningar

Den särpräglade designen är karak-
teristisk för Light Board: Driftdonet
är integrerat i det platta arma-
turhuset vars väl genomtänkta
värmehantering ger lång livslängd.
Tack vare innovativ ljusteknik och
bekväma inställningsmöjligheter
imponerar Light Board även vid krä-
vande uppgifter i butikslokaler och
på museer. Light Boards koncept
omfattar olika stora ljusflödespaket,
som lämpar sig även för accentbe-
lysning på stora avstånd i rum med

högt i tak eller för stark belysning
på väggar.
Med armaturen RGBW kan du
uppnå speciella färgeffekter eller
optimera färgtemperaturen hos vitt
ljus för det belysta föremålet. För
vissa lokaler kan du komplettera
Light Board för strömskenor med
modellen för infällning. Light Board
är därmed en kraftfull partner för
kreativa ljuskoncept med effektiv
visuell komfort.

Light Board för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
4W - 48W
420lm - 6600lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wallwash

Light Board för strömskenor

Planeringsstöd under:
www.erco.com/light-board
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Storlek

Light Board för strömskenor

Ljusfördelning

124mm 158mm

Styrning

Ljusfärg

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Tillbehör
Linser

Snoots

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *
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1

DALI

312mm

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

48W/6600lm 24/3300lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Lins-wallwashers Oval flood

Wallwash

30W/1900lm

RGBW

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012364

Design och användningsområde:
www.erco.com/light-board
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Färgat ljus

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Anvisning
Light Board
infällda strål-
kastare finns från
sidan 211

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Armaturhus och arm
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Arm på adapter vridbar 360°
– Invändig ledningsdragning
– Frontskydd: plast, svart

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Light Board för strömskenor
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Ljusverktyget för
butiksbelysning

Flexibel och kostnadseffektiv
belysning för affärslokaler

Tack vare sin mycket låga bygghöjd
och höga ljusflöde passar Opton
perfekt i skyltfönster och affärsloka-
ler. ERCO har uppnått detta genom
intelligent placering av driftdon
och armaturhus. Armaturhuset
av gjuten aluminium ger lång
livslängd tack vare den genomarbe-
tade värmehanteringen.
I kombination med effektiv ljustek-
nik erbjuder Opton mycket goda
förutsättningar för energieffek-
tivitet och därmed bästa möjliga

kostnadseffektivitet. Med den
utbytbara optiken kan samtidigt
flexibla ljuslösningar realiseras,
utan att du behöver kompromissa
med ljuskvaliteten. Opton – det per-
fekta verktyget för butiksbelysning.

Opton för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 38W
210lm - 4920lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wallwash

Opton för strömskenor

Planeringsstöd under:
www.erco.com/opton
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Tillbehör

Ljusfärg

Styrning

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Effektnivå LED

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

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

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

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

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

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

95mm 131mm

Opton för strömskenor

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 *

Linser

Snoots

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *
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DALI

RGBW

30W/1900lm

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Lins-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 *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012238

Design och användningsområde:
www.erco.com/opton

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Färgat ljus

h

Små armaturmått

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Armaturhuvud
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Ram: plast, svart

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Plast
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Opton för strömskenor

138 ERCO Program 2019

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



Multiverktyget för
ljusplanering

Kompakta armaturer för kost-
nadseffektiv accentbelysning,
bred belysning och bred vägg-
belysning i butikslokaler

Ljuskontraster leder kundens blick
och lyfter fram attraktionskraften i
affärens produkter. Detta är Logo-
tecs domän. Här är systemdesign
och energieffektivitet avgörande.
Denna strålkastare som monteras
flexibelt på strömskenor accentu-
erar effektivt kläder, smycken och
livsmedel. Tack vare den utbytbara
linsen är det enkelt att använda
den även till andra uppgifter: Bred
belysning av stora föremål eller
jämn belysning av väggar eller hyl-

lor. Karakteristiskt för dess design
är det platta formatet hos Logotec
som LED-tekniken gjort möjlig.

Logotec för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
4W - 24W
420lm - 3300lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Logotec för strömskenor
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Storlek

Logotec för strömskenor

Ljusfördelning

181mm129mm

Styrning

Ljusfärg

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Tillbehör

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Linser

Snoots

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013498

Design och användningsområde:
www.erco.com/logotec
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och bygel
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Bygel vridbar 360° på adaptern
– Frontskydd: plast, svart

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Logotec för strömskenor
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Mycket enkel och klar

Cantax är det perfekta verkty-
get för belysning i butiker, på
restauranger och av konst

Cantax erbjuder den perfekta ljus-
käglan: briljant, jämnt ljus med
mjuk avgränsning. Tekniken kom-
mer från ERCO: innovativ Spherolit-
teknik, som bekvämt kan bytas ut
för olika användningsområden. Där-
med är Cantax ett idealiskt verktyg
som fyller högsta tänkbara anspråk
på belysning, i allt från bostadshus,
butiker och restauranger till lokaler
för konst.
LED-strålkastarna passar även
perfekt för utställningar, eftersom

det skonsamma ljuset utan skadligt
infrarött eller ultravioletta andelar
fyller höga konservatoriska krav.

Cantax för strömskenor
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 38W
210lm - 4920lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wallwash

Cantax för strömskenor

Planeringsstöd under:
www.erco.com/cantax
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Storlek

Cantax för strömskenor

Ljusfördelning

Ljusfärg

105mm 128mm

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Tillbehör
Linser

Snoots

Styrning

Färg (armatur-
hus)

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *
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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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011130

Design och användningsområde:
www.erco.com/cantax

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Svängbar 90°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Anvisning
Cantax infällda
strålkastare finns
från sidan 206

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och arm
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Arm vridbar 360° på transadaptern
– Invändig ledningsdragning
– Ram: plast

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 ERCO transadapter eller ERCO
DALI transadapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Cantax för strömskenor

148 ERCO Program 2019

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



Ljussättning av väggar

Enkel och effektiv bred vägg-
belysning för museer och
affärslokaler

Pantrac uppfyller med bravur de
krav som ställs inom den mest
prestigefulla typen av belysning:
perfekt wallwashing. Utan att
blända ger den en mycket jämn,
yttäckande belysning av väggar,
butikshyllor och utställningsföre-
mål. Den innovativa ljustekniken
optimerar verkningsgraden och
reducerar därmed antalet armatu-
rer som behövs tack vare det stora
avståndet mellan dem.

Med sin arketypiskt kubiska design
smälter armaturen in mycket väl i
både moderna lokaler och historisk
arkitektur. För skonsam belysning
av konstverk på museer kan ljusin-
tensiteten från armaturen regleras
ned till en procent.

Pantrac för strömskenor
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Pantrac för strömskenor
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Storlek

Pantrac för strömskenor

208mm119mm

Effektnivå 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 *

Lins-wallwashers

Wallwash

Lins-wallwashers

Wallwash

12W/1650lm 24W/3300lm

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning
On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/14683

Design och användningsområde:
www.erco.com/pantrac
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Speciella kännetecken

Utmärkt jämnhet

Enkel installation

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelning: wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Frontskydd
– Plast, svartlackerat

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Pantrac för strömskenor
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Downlights, lika
flexibla som
strålkastare

Kostnadseffektivitet, hög verk-
ningsgrad och god visuell
komfort för dagens dynamiska
arbetsplatser

Skim armaturer för strömskenor
med dubbel linsoptik och tunt
armaturhus av gjuten aluminium
har inte bara en unik design. Det
här är ljusverktyg i en helt egen
kategori. De är lika flexibla som
skenmonterade strålkastare och
har dessutom samma höga visu-
ella komfort, verkningsgrad och
lätthanterlighet som downlights.
Det betyder att de är perfekta för
dagens flexibla och föränderliga
arbetsplatser. Skim-armaturerna

kan när som helst flyttas och riktas
om allt eftersom kontoret föränd-
ras. Dessa armaturer har samma
ljusteknik som Skim infällda och
utanpåliggande armaturer och kan
kombineras med dem för perfekta
resultat. Olika effekttal, ljusfördel-
ningar och regleringsalternativ
ger planerarna otaliga möjligheter
att utforma belysningen i kontor,
butiker och offentliga byggnader.

Skim för strömskenor
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval flood

Skim för strömskenor
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265

96

95

51

Storlek

Skim för strömskenor

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

Effektnivå 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

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Färg  
(armaturhus) Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016730

Design och användningsområde:
www.erco.com/skim-t
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4
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1
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 12.3

Oval flood fritt vridbar

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood
– Oval flood vridbar 90°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningskon
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Optisk cut-off 30°
– Plast

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Skim för strömskenor
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Mycket effektiv och normenlig
belysning av kontorsar-
betsplatser – med flexibel
skenmontering.

Jilly passar moderna, dynamiska
kontorsmiljöer där planlösningarna
ofta ändras och anpassas. Dessa
skenmonterade armaturer levere-
rar energieffektiv och normenlig
belysning för arbetsplatserna. Det
eleganta utseendet präglas av
ett mycket platt armaturhus och
ett markant bländskyddsraster.
Ljustekniken i Jilly baseras på ett
högeffektivt linssystem i kombina-
tion med ett bländskyddsraster som
ger visuell komfort och ljusutbyte

på samma höga nivå. Prestanda
och ljusfördelning möjliggör stora
armaturavstånd för normenliga,
ekonomiska belysningslösningar.
Genom montering via strömskenad-
aptrar kan Jilly riktas in på bästa
möjliga sätt – allt efter de arki-
tektoniska förutsättningarna och
arbetsplatsernas placering.

Jilly för strömskenor
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
13W
2000lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
13W
2000lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly för strömskenor
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402

83

150

42

Storlek

Jilly för strömskenor

Ljusfördelning

Ljusfärg

402mm

Styrning

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

Effektnivå 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

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Vit/Silver Vit/Svart 10 000 färger */
Silver

Svart/Silver Svart/Svart 10 000 färger */
Svart

Silver/Silver Silver/Svart

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017657

Design och användningsområde:
www.erco.com/jilly-t
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UGR Lämplig för kon
torsarbetsplatser
ERCO utvecklar 
armaturer med 
målet att uppnå  
god avbländning  
och hög visuell  
komfort. UGR- 
värden kan 
användas som 
stöd för att uppnå  
belysning enligt 
gällande stan-
darder. Detta ska 
dock inte ske 

baserat på scha-
blonvärden utan 
i enlighet med 
armaturernas 
individuella pla-
cering i rummet.

Jilly för strömskenor

Bländskydds
raster för hög 
visuell komfort
Ett kompakt lins-
system med 
bländskyddsraster  
och Mid-power-
LED bildar till-
sammans ett 
optiskt system 
som möjliggör 
en mycket hög 
visuell komfort. 
Avbländnings-
rastren erbjuds i 
svart och i silver.

att anpassa 
belysningen.  
Det  säkerställer 
en hög grad av 
flexibilitet för 
framtida föränd-
ringar.

Ny flexibilitet 
inom kontors 
belysning
Downlights för 
strömskenor kan 
placeras fritt 
efter hur  rummet 
används och vri-
das i 360°. Om 
avdelningars  
storlekar och 
anordningar änd-
ras är det enkelt 

Bekväm fjärr
styrning av 
armaturer 
Bluetooth- 
tekniken som 
är integrerad i 
ERCO-driftdonet 
möjliggör styr-
ning med hjälp 
av Casambi- 
appen på en 
Smartphone eller 
surfplatta.

Ny flexibilitet för kontors 
belysning
Genom att kombinera ljustekniken  
hos downlights med mekaniken 
hos strömskenearmaturer skapas 
hög flexibilitet i taket, framför  
allt i skiftande kontorsutrymmen. 
Det stora ljusflödet hos Jilly Down-
lights ger tillräcklig ljusstyrka även 
för anspråksfulla visuella uppgifter  
och ljuset får en jämn spridning 
med den exakta optiken. Breda 
ljuskäglor ger möjlighet till stora  
armaturavstånd för att reducera  
antalet ljuspunkter och på detta 
sätt sänka investeringskostnader 
och även driftkostnader.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Ljusfördelningar för kontors
belysning
Jilly Downlights för strömskenor 
erbjuder planerare olika ljusför-
delningar för en zonindelad  
belysning som är anpassad efter  
människans uppfattningsförmåga  
och passar kontor. Genom att välja  
rätt ljusfördelning, till exempel 
oval wide flood för kontorsarbets-
platser eller oval flood för korri-
dorer, kan stora armaturavstånd 
tillämpas vilket ger kostnads- 

effektiva ljuslösningar.
Tumregler för armaturplaceringen  
används i tidiga planeringsfasen 
både för att fastställa hur många 
armaturer som behövs och för att 
göra en kostnadskalkyl för den 
tänkta ljuslösningen.

Oval wide flood:
Normenlig belysning för 
 kontorsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen-
känning av ansikten i belysning-
en av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma-
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont-
rollera vilken genomsnittlig belys-
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly för strömskenor
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.5

h

Små armaturmått

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Plast, lackerad
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– Mid-power LED: 2700K, 3000K,

3500K eller 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Jilly för strömskenor

162 ERCO Program 2019

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



Den flexibla vägen till
perfekt ljus

Anpassningsbart och kompakt
verktyg för ergonomiskt ljus på
kontoret

Differentierad, ergonomisk och
samtidigt extremt flexibel belysning
av kontorsarkitektur och arbetsplat-
ser möjliggörs av en infrastruktur
i form av strömskenor i kombi-
nation med Compar armaturer.
Som downlights för strömskenor
använder armaturerna ljustekni-
ken från den omfångsrika Compar-
familjen. Deras platta armaturhus
gör dem även lämpliga för rum
med låg takhöjd. Compar erbju-
der hög visuell komfort tack vare

bländskyddsrastret. Med lämpliga
ljusfördelningar kan arbetsplatser
belysas normenligt och bländfritt.
Montering via strömskenadaptrar
gör att Compar alltid kan riktas in
perfekt även om kontorets planlös-
ning ändras. Compar-armaturernas
prestanda och ljusfördelningar
möjliggör stora armaturavstånd för
kostnadseffektiva ljuskoncept.

Compar för strömskenor
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Downlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Dubbelwallwashers
Axialsymmetrisk ljusfördelning för
belysning av parallella väggar, bland
annat tamburer och korridorer.

LED-modul
12W
1260lm - 1650lm

Compar för strömskenor
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254

95

96

51

Storlek

Compar för strömskenor

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

Effektnivå 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 Dubbelwallwashers

Downlights  
oval wide flood Double wallwash

Oval wide flood

On/off DALI

Reglerbara med 
dämpteknik Casambi

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

Vit/Silver Vit/Svart 10 000 färger */
Silver

Svart/Silver Svart/Svart 10 000 färger */
Svart

Silver/Silver Silver/Svart

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017602

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-t

165ERCO Program 2019

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



Compar för strömskenor

Ny flexibilitet för högkvalitativ  
arkitektur och kontorsbelysning 
Genom att kombinera ljustekniken  
hos downlights med mekaniken 
hos strömskenearmaturer skapas  
hög flexibilitet i taket, framför  
allt i skiftande kontorsutrymmen.  
Det stora ljusflödet hos Compar  
downlights ger tillräcklig ljus 
styrka även för anspråksfulla  
visuella uppgifter och ljuset får  
en jämn spridning med den exakta  
optiken. Med sina fem ljusfördel
ningar klarar de en mängd olika  
belysningsuppgifter som passar 
högkvalitativ arkitektur. Breda 
ljuskäglor ger möjlighet till stora 
armaturavstånd för att reducera 
antalet ljuspunkter och på detta 
sätt sänka investeringskostnader 
och även driftkostnader.

Det säkerställer 
en hög grad av 
flexibilitet även 
för framtida för
ändringar.

Perfekt vid 
dynamiska 
rumssituationer
Downlights för 
strömskenor kan 
placeras fritt så 
att det passar 
rummets använd
ning och vridas i 
360°. Vid en flytt 
kan man enkelt 
ta med hela 
belysningen. 

Bländskydds
raster för hög 
visuell komfort
Det optiska sys
temet som består 
av kollimator och 
bländskyddsraster  
skapar vid liten 
ljusöppning en 
avbländnings 
vinkel på 30°  
för hög visuell 
komfort.

Bekväm fjärr
styrning av 
armaturer 
Bluetooth 
tekniken som 
är integrerad i 
ERCOdriftdonet 
möjliggör styr
ning med hjälp av 
Casambiappen  
på en Smartphone  
eller surfplatta.
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60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Fem ljusfördelningar för alla 
behov
Compar Downlights och dubbel 
wallwasher för strömskenor erbju 
der planerare differentierade 
ljusfördelningar för en zoninde
lad belysning som är anpassad  
efter människans uppfattnings
förmåga och passar högkvalitativ 
arkitektur och moderna kontor. 
Genom att välja rätt ljusfördel
ning, till exempel oval wide flood 
för kontorsarbetsplatser eller oval 

flood för korridorer, kan stora  
armaturavstånd tillämpas vilket  
ger kostnadseffektiva ljuslös
ningar. Tumregler för armatur 
placeringen används i den tidiga  
planeringsfasen både för att fast
ställa antalet armaturer som  
behövs och för att göra en kost
nadskalkyl för den tänkta ljuslös
ningen.

Wide flood och oval wide flood:
Normenlig belysning för 
 kontorsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Oval flood:
Belysning för kommunikations
ytor och korridorer
Genom att montera armaturer 
med ljusfördelningen oval flood 
skapas en linjär belysning med 
armaturavstånd på upp till 1,5 
gånger armaturens höjden över 
ytan som ska belysas.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Double wallwash:  
Belysning i korridorer
För en jämn vertikal belysning av 
väggar på motsatta sidan ska väg
gavståndet (a) på båda sidor vara 
cirka en tredjedel av rumshöjden 
(h). Armaturerna ska alltid ligga 
på mittaxeln mellan väggar.

Tumregel: d ≤ 1,3 x a

Compar för strömskenor
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 7.1

Dubbelwallwashers

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°/70°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Casambi reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 85

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood eller oval
flood

eller

Reflektor (Linswallwasher)
– Plast, silverbelagd, högblank
– Softec-lins

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank
– Downlight: avbländningsvinkel 30°
– Wallwasher: avbländningsvinkel 70°

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Vridbart 360° på adaptern

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI

eller reglerbar Casambi
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

6 ERCO 3-fasadapter eller ERCO
DALI adapter

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compar för strömskenor
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. För maximal effekti-
vitet, utmärkt ljuskvalitet och hög 
visuell komfort utvecklar och till-
verkar ERCO LED-modulerna för 
Infällda strålkastare i egen regi.  
Lysdiodernas  placering på krets-
kortet är utformad för att  passa 
det optiska systemet och ge rätt 
ljuseffekt. ERCOs  ljusverktyg möj-
liggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den sys-
tematiska kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Infällda strålkastare, washers och wallwashers LED-moduler

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

Chip-on-Board-
LED
Chip-on-Board-
LED (COB) erbju-
der en mängd 
olika spektrum 
och därmed dif-
ferentierade ljus-
färger och färgå-
tergivningsindex 
– perfekt för 
butiksbelysning.

Väl bibehål-
let ljusflöde hos 
High-power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande 
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde.
Maximalt 10%  
av dessa LED får 
ligga under detta 

fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10). Dessa 
LED har en L90- 
specifikation för 
100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Effektiv lins-
teknik
Ljusstyrningen i 
en LED-strålkas-
tare från ERCO 
sker effektivt 
genom tre kom-
ponenter: pri-
märoptiken med 
linsen direkt på 
LED-chippet för 
en halvklotformad 
ljusfördelning, 
kollimatorn som 
sekundäroptik 

 vilken riktar ljus-
strålarna paral-
lellt samt tertiär-
optik i form av 
en  Spherolit-lins. 
Valet av  Spherolit- 
lins avgör ljusför-
delningen.

Optik
ERCO  utvecklar 
och tillverkar de 
optiska syste-
men för LED-ljus-
verktyg under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
 energieffektivitet 
och  ljuskvalitet 
genom bästa möj-
liga avstämning.

Utmärkt jämnhet
ERCO har utveck-
lat armaturer som 
fyller de  högsta 
anspråken vid 
vertikal belysning, 
och som uppnår 
en utomordent-
ligt hög  jämnhet i 
belysnings styrkan.

Stora lumen-
paket för mycket 
hög belysnings-
styrka
Med  kontrastrika 
accenter kan  
du styra betrak-
tarens uppmärk-
samhet. ERCO har 
för detta ända-
mål  effektstarka 
armaturer med 
stora lumenpaket 
i programmet.

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Ljusfördelningar

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa Spherolit- tekniken 
har högre verkningsgrad än kon-
ventionella metoder för ljusstyr-
ning. ERCOs armaturer skapar 
huvudsakligen ett projicerat ljus 
och erbjuder planeraren hög fri-
het i ljusutformningen utan stö-
rande spill-ljus. Användningen 
av högkvalitativa optiska poly-
merer och moderna fotometriska 
simuleringar möjliggör en impo-
nerande ljuskvalitet med utmärkt 
jämnhet och hög effektivitet. Det 
slutna optiska systemet minskar 
behovet av rengöring och möjlig-
gör drift med minimalt underhåll.

Linsteknik för 
Chip-on-Board-
LED
Kombinationen 
med kollimator 
med ERCO  
Spherolit-lins 
genererar en 
mjuk ljuskägla  
hos armaturer 
med Chip-on-
Board-LED. 

En homogen ljus 
yta är typisk för 
armaturens fram-
toning.
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Olika ljusfördel-
ningar
De olika ljusför-
delningarna gör 
det enkelt att 
anpassa belys-
ningen för res-
pektive belys-
ningstillämpning. 
De möjliga ljus-
fördelningarna 
sträcker sig från 
en mycket smal 
accentuering via 
bred belysning  
till wallwashing.

Oval flood fritt 
vridbar
I armaturer 
med runt arma-
turhus kan 
 Spherolit-linsen 
oval flood vridas 
fritt för att på 
bästa sätt belysa 
olika föremål.

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Ljusfördelningar

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
belysning anpassad efter män-
niskans uppfattningsförmåga
Differentierade ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet i gestaltningen 
och ljusplaneringen av individuella 
ljuskoncept. Oavsett om det gäller 
mycket smal accentuering, bred-
strålande belysning eller jämn bred 
väggbelysning – ERCOs ljus verktyg 
har ljusfördelningar som  återfinns 
i flera armaturfamiljer. Strålkas-
tare, washers och wallwashers har 
ett linssystem av kollima torer och 
utbytbara  Spherolit-linser som 
skapar armaturens ljusfördelning. 
Den konsekventa systematiken i  
fördelningarna ger  planeraren flexi-
bilitet att kombinera olika armatu-
rer och ERCOs LED-strålkastare blir 
på så sätt tillförlitliga ljusverktyg. 
Ljusprojektion möjliggör en välrik-
tad ljusstyrning och utgör därmed 
grunden för god visuell komfort 
och effektiv belysning.

Lins-wallwashers
 Ljusfördelningen 
hos lins-wall-
washern är utfor-
mad för att ge 
mycket jämnt ljus 
på väggen. 

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus-
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan  armatur 
och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Spot
Standardljusför-
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av alla 
typer,  särskilt 
för  modellering 
av tredimen-
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Flood
För effektiv 
accentuering av 
större objekt eller 
för att  framhäva 
större ytor i 
delar av rummet. 
 Spridningsvinkel 
25°–35°.

Wide flood
För flexibel, 
 bredstrålande 
belysning av  
ytor och delar  
av rum, särskilt 
vid varuexpone-
ring. Spridnings-
vinkel > 45°.

Oval flood
Bred strålande, 
axialsymmetrisk 
ljusfördelning för 
en oval ljuskägla 
från ca 20° x 60°.

Extra wide flood
För flexibel, 
 bredstrålande 
belysning vid 
 varuexponering. 
Spridningsvin-
kel > 80°.
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Infällda strålkastare, washers och wallwashers Ljusspektrum

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgat ljus
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljuskva-
litet och färgåtergivning. Genom 
huvudsakligen UV- och IR-fritt 
ljus passar ERCOs LED- armaturer 
både för höga konser vatoriska 
krav och för belysning av värme-
känsliga föremål som livsmedel. 
RGBW-armaturer möjliggör sceno- 
grafiska belysningslösningar  
med pastellfärger och mättade 
färger. Färgkompensationen för 
tillhörande blandfärger är kodad  
i driftdonet.

Bästa färgåter-
givning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

RGBW-armaturer
Modulerna i 
RGBW-armaturer-
na består av en 
kombination av  
färgade och varm - 
vita LED.  Detta 
ger möjlighet 
att generera vitt 
ljus med steglöst 
 reglerbar färg-
temperatur och 
mycket god färg-
återgivning samt 
godtyckliga pas-

tell- resp. mät-
tade färgnyanser 
utan  färgskuggor. 
De  ljustekniska 
och  elektriska 
uppgifterna för 
ERCO RGBW-
armaturer anger 
maximalvärden.

Mer information 
hittar du på: 
www.erco.com/
service/RGBW

Mättad färg
LED-RGBW-
armaturerna 
medger steglöst 
val av färgtempe-
ratur och färgat 
ljus som blandas 
av de fyra färg-
komponenterna  
röd, grön, blå 
och vit.

LED 2700K: CRI ≥90 (på förfrågan)
LED 3000K: CRI ≥90
LED 4000K: CRI ≥80
LED 4000K: CRI ≥90 (på förfrågan)

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual

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

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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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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Svängbar
Armaturerna kan 
riktas in med pre-
cision för bästa 
möjliga riktning 
på ljuskäglan. 
Ljuset faller då 
där det behövs. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känne-
tecknas av en konsekvent arma-
tursystematik med enastående 
värmehantering. Tack vare den 
rena produktdesignen, och även 
 olika storlekar och lumenklasser 
 erbjuder ERCOs ljusverktyg stor 
frihet i gestaltningen. Kontrolle-
rad elektromagnetisk kompatibi-
litet och passiv kylning av LED- 
modulerna möjliggör störningsfri 
och ljudlös drift. Värmehantering-
en är dimensionerad för optimal 
drifttemperatur i de elektroniska 
komponen terna. Den långa livs-
längden hos LED och driftdon ger 
minimala krav på underhåll, och 
montering utan verktyg av arma-
turerna ger snabb installation.

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Armatursystematik 

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Runda eller kva-
dratiska arma-
turer
Infällda takarma-
turer, runda eller 
kvadratiska, möj-
liggör anpassning 
av takbelysning-
ens utseende till 
interiörens arki-
tektur och stil.

Låsbar
Om ljuskäglan ska 
ha samma rikt-
ning under  längre 
tid, kan inställ-
ningen spärras 
på ett  tillförlitligt 
sätt.

Slät eller indra-
gen kassett
I jämförelse  
med det släta 
utförandet jäms 
med taket, skju-
ter det sväng-
da armaturhuset 
i den indragna 
varianten inte  
ut under taket.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Mycket bra för-
hållande mellan 
pris och kvalitet
Instegsproduk-
terna erbjuder 
dig ett  attraktivt 
pris-prestanda- 
förhållande – 
särskilt vid pla-
neringsuppgifter 
med fokus på  
god ekonomi. 

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual

Kardan-
upphängning
När det är mycket 
högt i tak påver-
kas ljuskäglans 
position starkt 
av små svängrö-
relser – kardan-
upphängning 
underlättar när 
armaturen ska 
riktas. 
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Med monterings-
tillbehör på in - 
byggnadsringen 
kan även större 
armaturer monte-
ras utan verktyg. 
Genom att bara 
dra i den  yttre 
låsmekanismen 
kan armaturen 
även demonteras 
vid renovering.

Små infällda tak-
armaturer med 
 utanpåliggande 
infällningstill-
behör monteras 
utan verktyg med 
hjälp av fjädrar. 

Komponenter för 
slät infällning 
finns att få som 
tillbehör. Färdi-
ga spår underlät-
tar anpassning 
till olika taktjock-
lekar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mångsidiga, bekväma monte-
ringslösningar
Släta och utanpåliggande infäll-
ningstillbehör, låga infällnings-
djup och tydliga monteringsan-
visningar i produktinformationen 
förenklar detaljplaneringen och 
avstämningen mellan olika delar 
i planeringen. För  monteringen 
ligger utanpåliggande infällnings-
ringar och -ramar  separat i för-
packningen. En schablon under-
lättar snabb och säker markering 
av utskärningen i taket.  Denna 
princip förenklar arbetsfördel-
ningen mellan snickare och 
elinstallatörer och därmed logis-
tiken på byggplatsen. Armaturen 
och de optiska komponenterna 
skyddas även mot damm under 
snickeriarbetena. Alla  infällda 
armaturer levereras med ett utan-
påliggande infällningstillbehör. 
Det kan monteras utan verktyg 
och tas ut igen från utskärning-
en i taket utan  verktyg vid en 
renovering. Infällningsringar och 
-ramar för slätt infälld montering 
finns att få som tillbehör.

Litet inbygg-
nadsdjup
Vid brist på ut - 
rymme är  varje 
millimeter in - 
byggnadsdjup 
för en armatur 
avgörande. Följ-
aktligen utveck-
lar ERCO  speciella 
armaturer för 
låga inbyggnads-
djup, som garan-
terar mycket god 

ljuskvalitet även 
vid mycket trånga 
utrymmen.

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Planeringsanvisningar och montering

Tillbehör för 
maximal visuell 
komfort
Om du i vissa 
situationer vill 
minska insynen 
i armaturerna 
ännu mer erbju-
der ERCO Snoot, 
bikakeraster och 
kryssraster som 
tillbehör. 

Utanpåliggande 
eller slät mon-
tering möjlig
Som standard 
har alla infällda 
armaturer utan-
påliggande infäll-
ningstillbehör. 
Komponenter för 
slät infällning 
finns att få som 
tillbehör.

Idealisk för tak-
kanaler
Det kompakta 
formatet och en 
centrerad vrid-
punkt gör en del 
av  armaturerna 
 utomordentligt 
lämpliga för 
montering i  
takkanaler.

ERCO takkanal-
system
Takkanalsystemet  
erbjuder en infra-
struktur som kan  
konfigureras på 
många sätt för 
infällda takarma- 
turer.  Tillsammans 
med er utvecklar 
vi lösningar som 
passar ert projekt.
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N
L
a

L
N

DA/N
DA/Push

DALI

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Driftdon och reglerbarhet

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. De passar 
särskilt bra för 
att energieffekti-
visera befintliga 
ljusanläggningar 
som är utrustade 
med denna van-
ligt förekomman-
de ljusreglerings-
teknik.

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
ERCO utvecklar egna driftdon för 
armaturer som regleras med DALI 
och fasreglering. Alla infällda tak-
armaturer levereras med driftdon. 
Armaturer med on/off, DALI och 
fasreglering kan integreras i  vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för  respektive 
LED-modul och tack vare att de 
kontrollerats som en enhet garan-
teras minimala krav på underhåll. 
Komponenternas höga kvalitet 
möjliggör enhetliga ljusreglerings-
egenskaper och garanterar flim-
merfritt ljus för filminspelning. 
Den kompakta kopplingsutform-
ningen hos ERCOs driftdon med-
för att det krävs  färre automatsäk-
ringar vilket medför att elektriska 
anläggningar kan ha ett mindre 
format.

ERCOs driftdon 
för infällda tak-
armaturer arbe-
tar med ljusreg-
leringsmetoden 
CCR, eller en 
kombination av 
CCR och puls-
breddsmodule-
ring. De passar 
utmärkt för film-
inspelning i LED-
ljus.

ERCOs driftdon
ERCO satsar av 
kvalitetsskäl på 
specialutveckla-
de driftdon för 
DALI- och fasreg-
lerbara armaturer. 
Alla armaturer 
med ERCO-drift-
don har enhet-
liga ljusregle-
ringsegenskaper 
på 1–100%, vid 
DALI-drift till och 
med ner till 0,1%. 

DALI-reglerbar
DALI- reglerbara 
armaturer  passar 
för  ljusreglerade 
anläggningar 
baserade på DALI 
och är kompatibla 
med 2.0-standar-
den. Den indivi-
duella styrningen 
ger flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener.

knapptryck för 
ljusreglering. Tek-
niskt behövs fyra 
ledare för detta. 
Det gör Push Dim 
extra smidig och 
lönsam.

Push Dim hos 
DALI-driftdon
Infällda strålkas-
tare med ERCO 
DALI-driftdon 
ger möjlighet 
att reglera ljuset 
även utan DALI-
system.
Det räcker med 
en vanlig ström-
ställare (slutande  
kontakt): kort 
knapptryck för 
på/av, längre 

Knapp

Armatur
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α

h

Infällda strålkastare, washers och wallwashers Armaturernas anordning 

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Accentuering 
För accentbelysning har en lut-
ningsvinkel (α) på 30° visat sig 
vara bäst. Det ger god modelle-
ring utan alltför markerat släpljus, 
och oönskade skuggor av betrak-
taren undviks.

Tumregel: α = 30°

Bred belysning 
Även vid bred belysning passar en 
lutningsvinkel på 30°.

Tumregel: α = 30°
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Elegant accentuering
och bred belysning

Runda infällda strålkastare och
washers för representations-
utrymmen, utställnings- och
butikslokaler

Med den runda modellen av
Quintessence infälld strålkastare
accentuerar du enstaka områden
eller föremål. Infällda washers
styr betraktarens uppmärksam-
het till dina hyllor och varubord.
Armaturerna smälter elegant in i
rummets arkitektur och med det
stora svängområdet når du ända
bort till rummets mest avlägsna
hörn.
Quintessences systemdesign
utgör ett flexibelt och helgjutet

belysningskoncept. Kombinera strål-
kastare och washers med varandra
eller med Quintessence downlights.
Välj passande infällningstillbehör
för respektive situation. Resulta-
tet blir alltid en mycket effektiv
belysningsanläggning, som samti-
digt uppfyller mycket höga krav på
ljuskvaliteten.

Quintessence rund Infällda strålkastare, infällda washers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 18W
210lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 18W
630lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wide flood, Oval flood

Quintessence rund Infällda strålkastare, infällda washers
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Quintessence rund Infällda strålkastare, infällda washers

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

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 *

Effektnivå LED

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Betonginfällnings
dosa Täcksats

Inbyggnadsring Täckring

Distansskiva

Kassett för  
paneltak

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013960

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessenceroundr

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

d 142mm d 221mm
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Med slät eller indragen
takkassett

Svängbar 40°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood eller oval flood
– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Slät eller indragen kassett
– Plast, vit

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1-25mm

(storlek 4) eller 1-30mm (storlek 7)
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods
– Svängbar 0°-40°, vridbar 360°
– Vrid- och svängvinkel är låsbara
– Bländskyddsring: plast eller alumini-

umgjutgods, invändigt svartlackerad,
på utsidan vit

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Kassett och infällningsring: ytterli-
gare 10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence rund Infällda strålkastare, infällda washers
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Elegant accentuering
och bred belysning

Kvadratiska infällda strål-
kastare och washers för
representationsutrymmen,
utställnings- och butiksloka-
ler

Med den kvadratiska modellen av
Quintessence infälld strålkastare
accentuerar du enstaka områden
eller föremål. Infällda washers styr
betraktarens uppmärksamhet till
dina hyllor och varubord. Armatu-
rerna smälter perfekt in i rummets
arkitektur med sina raka linjer, och
med det stora svängområdet når
du ända bort till rummets mest
avlägsna hörn.
Quintessences systemdesign
utgör ett flexibelt och helgjutet

belysningskoncept. Kombinera strål-
kastare och washers med varandra
eller med Quintessence downlights.
Välj passande infällningstillbehör
för respektive situation. Resulta-
tet blir alltid en mycket effektiv
belysningsanläggning, som samti-
digt uppfyller mycket höga krav på
ljuskvaliteten.

Quintessence kvadratisk Infällda strålkastare, infällda washers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 18W
210lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 18W
630lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wide flood, Oval flood

Quintessence kvadratisk Infällda strålkastare, infällda washers
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Quintessence kvadratisk Infällda strålkastare, infällda washers

Tillbehör

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

Effektnivå 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 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

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

Inbyggnadshus Distansskiva

Inbyggnadsram Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsram 
dubbel Täckram

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014525

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-square-r

142mm 221mm

Färg  
(armaturhus) Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Med slät eller indragen
takkassett

Svängbar 40°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood eller oval flood
– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Slät eller indragen kassett
– Plast, vit

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods
– Svängbar 0–30° eller 0–40°, vridbar

360°
– Vrid- och svängvinkel är låsbara
– Bländskyddsring: plast eller alumini-

umgjutgods, invändigt svartlackerad,
på utsidan vit

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Kassett och infällningsram: ytterli-
gare 10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence kvadratisk Infällda strålkastare, infällda washers
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Precist kraftpaket för
accentuering och bred
belysning

Infällda strålkastare för buti-
ker, hotell, restauranger och
privatbostäder

Bakom den diskreta taköppningen
på Starpoint infällda strålkastare
döljer sig en mästare när det gäller
bred belysning och accentuering.
Trots det kompakta formatet finns
det sex olika ljusfördelningar att
välja mellan. Därmed går det att
iscensätta interiören i affärsloka-
ler, restauranger, hotellrum och
privatbostäder på ett omväxlande
sätt som väcker uppmärksamhet.
Beroende på designlösningen kan

ett utanpåliggande eller slätt infällt
infällningstillbehör levereras.

Starpoint Infällda strålkastare, infällda washers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 10W
210lm - 1230lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 10W
630lm - 1230lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Starpoint Infällda strålkastare, infällda washers
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Starpoint Infällda strålkastare, infällda washers

Tillbehör

Storlek

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus) Vit

10 000 färger *

Ljusfärg

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

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

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Linser Kassett för  
paneltak

Betong 
infällningsdosa Täcksats

Inbyggnadsring Täckring

Distansskiva

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015223

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpointr

d 113mm
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

h

Små armaturmått

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Svängbar 30°

Montering utan verktyg

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood
eller oval flood

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-25mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

4 Armatur
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods
– Svängbar 0°-30°, vridbar 360°

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Starpoint Infällda strålkastare, infällda washers
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Rörlighet med
kardanupphängning

Infällda strålkastare med -
mycket exakt och kompakt
svängmekanism

Kardanupphängning är en mycket
vanlig teknik. Redan Leonardo da
Vinci föreslog den för skeppskom-
passer, och inom ljustekniken utgör
de en elegant lösning för att kunna
rikta armaturer med precision.
Gimbal infällda strålkastare över-
för denna princip till den digitala
tidsåldern – med en mycket exakt
och lätthanterlig svängmekanism,
som dessutom är mer kompakt
konstruerad än konventionella
svängmekanismer och alltså möj-

liggör låga inbyggnadshöjder. Flera
storlekar och effekttal för varje
ljusfördelning innebär att Gimbal är
ett system för differentierad ljuspla-
nering för kontrastrik ljussättning
av föremål. Med sin tekniska design
förhöjer Gimbal på ett perfekt sätt
taket i butiker, museer och andra
offentliga byggnader.

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

190 ERCO Program 2019

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



Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 38W
210lm - 4920lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wide flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Infällda lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wallwash

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wallwash

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers med high-power LED

Tillbehör

Ljusfördelning

Storlek

Ljusfärg

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

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

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

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

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

Svart

10 000 färger *

Linser Betong- 
infällningsdosa Täcksats

Snoot Inbyggnadsring Täckring

Kryssraster Distansskiva

Bikakeraster Kassett för  
paneltak

Svart

10 000 färger *

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 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

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

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

Svart

10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016053

Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers med Chip on board LED

Tillbehör

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

Styrning
On/off

DALI

On/off

DALI

Färg  
(armaturhus)

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Effektnivå LED
10W/1510lm

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-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

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Svart

10 000 färger *

Svart

10 000 färger *

Linser Betong- 
infällningsdosa Täcksats

Snoot Inbyggnadsring Täckring

Kryssraster Distansskiva

Bikakeraster Kassett för  
paneltak

d 142mm d 177mm
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On/off

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

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Svart

10 000 färger *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016053

Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Kardanupphängning

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED / Chip
on board LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Svängbar 40°

Montering utan verktyg

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Chip on board LED: varmvitt (2700K

eller 3000K), neutralvitt (3500K eller
4000K) eller Fashion (3000K)

– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1–25mm

(storlek 4) eller 1-30mm (storlek 5–7)
– Plast, vit
– För slätt infälld montering: infäll-

ningsring beställs separat, fäste för
tacktjocklekar 12,5–25mm

4 Armatur
– Svart
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Kardanupphängning: plast
– Svängbart 0°-40°

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers
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Ett variationsrikt
specialverktyg

Mångsidig ljusteknik med kar-
danupphängning optimerad för
kanalmontering

Kardanupphängningen ger Gimbal
infällda strålkastare en mycket
exakt och bekväm svängmeka-
nism. En annan fördel med denna
konstruktion, förutom att den är
kompaktare än konventionella vari-
anter, är att ljusenhetens mittpunkt
inte ändrar läge då armaturen rik-
tas in. Det gör Gimbal perfekt för
belysningslösningar med takkanaler.
Med sin speciella monteringsbygel
installeras Gimbal smidigt i befint-
liga takkanaler. Flera storlekar och

effekttal för alla ljusfördelningar
möjliggör livfulla, differentierade
och flexibla ljuskoncept. Gimbal är
lämplig för butiker, restauranger
och andra objekt där man föredrar
att installera en diskret och effekt-
full belysning i takkanaler eller
valv.

Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 38W
210lm - 4920lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wide flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Infällda lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wallwash

COB LED-modul
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Ljusfördelning: Wallwash

Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/gimbal-cc
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Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare och wallwashers med High-power LED

Tillbehör

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

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

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

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

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

Effektnivå 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 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Svart

10 000 färger *

Svart

10 000 färger *

Linser Kryssraster

Snoot Bikakeraster

d 118mm d 150mm
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Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare och wallwashers med High-power LED

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 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Svart

10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016770

Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare och wallwashers med Chip on board LED

Tillbehör

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Färg  
(armaturhus)

Effektnivå 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

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Svart

10 000 färger *

Svart

10 000 färger *

Linser Kryssraster

Snoot Bikakeraster

d 118mm d 150mm
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On/off

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

Infällda strålkastare Infällda washers

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Svart

10 000 färger *

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016770

Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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size

  4
  5
  7

height (y)
(mm)

      80
      95

     120

min. width (x)
(mm)

       120
       158
       195

x

y

40°

60°

Infällda strålkastare 
Monteringsbygeln för Gimbal in
fällda strålkastare och  infällda 
washers möjliggör en rad olika 
monteringsalternativ. Armaturen 
är perfekt för montering i tak, t.ex. 
hängande eller monterad i takka
nal samt råtak. Som alternativ kan 
monteringsbygeln även  monteras 
horisontellt eller vertikalt på an
dra ytor. Kardanupphängningen 
möjliggör en flexibel inriktning  
av Gimbal.

Gimbal Monteringsanvisningar

Radvis monte-
ring möjlig
 Monteringsbygeln 
gör det  möjligt 
att montera 
 Gimbal på rad. 
Driftdonen kan  
på samma sätt 
placeras på sidan 
eller ovanför.

Svängbar 40°
Gimbal kan 
svängas 40°. I ka
nalens längdrikt
ning kan armatu
ren svängas upp 
till 60°.

Driftdonens  
placering  
Driftdonen kan 
placeras bredvid 
eller ovanför tak
kanalen.

Montering:  
Takkanal
För att  förhindra 
insyn i  sidled i 
takutrymmet kan 
 takkanalen för
slutas på sidan, 
direkt eller med 
en ficka för 
kabelgenomför
ing och driftdon.

Montering: 
Upphängda tak
I ett upphängt 
tak kan en takut
skärning snabbt 
och effektivt 
åstadkommas för 
slätt infälld mon
tering av  Gimbal 
infällda strålkas
tare.

Montering: 
Råtak
Om det finns 
en ursparning i 
byggnadsstom
men går det även 
att  integrera 
Gimbal  infällda 
strålkastare i 
råtak.

Dimensionering 
av takkanal
Takkanalens 
minsta bredd 
motsvarar monte
ringsbygelns 
bredd. Djupet 
beror på armatu
rens storlek och 
om en svängbar 
armatur får sticka 
ut ur taket.

Driftdon mellan 
armaturer
När  armaturerna 
placeras radvis 
kan driftdonet 
även monteras 
mellan armatu
rerna. 

Driftdon  
Gimbal infällda strålkastare har 
ett driftdon vardera som kan 
monteras flexibelt i  takutrymmet. 
Kabellängder och eventuella mi
nimiavstånd mellan driftdon och 
ljusenhet anges på artikeldata
bladet.

Montering: 
utanpåliggande 
montage
Med monterings
bygeln kan Gimbal 
inte bara instal
leras i  takkanaler, 
utan även på 
horisontella ytor 
som t.ex. balkar 
eller avsatser.
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Kardanupphängning

Idealisk för takkanaler

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED / Chip
on board LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Svängbar 40°

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Chip on board LED: varmvitt (2700K

eller 3000K), neutralvitt (3500K eller
4000K) eller Fashion (3000K)

– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armatur
– Svart
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Kardanupphängning: plast
– Svängbar 0°–40°, svängbar upp till

60° i kanalens längdriktning
– Fästbygel: stål, pulverlackerat

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Gimbal med monteringsbygel Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers
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Minimalistiskt system

Infällda takstrålkastare med
differentierade ljusfördelningar
som kan riktas var för sig

Med Cantax infällda takstrålkastare
utvecklar ERCO en ny variant av
den framgångsrika strålkastaren
för strömskenor. Rena linjer, briljant
ljus och exakta ljusfördelningar
gör armaturen till ett perfekt ljus-
verktyg i butiker och på museer.
Både i rum med högt och lågt i
tak underlättar olika modellstor-
lekar och låga infällningsdjup, när
armaturerna ska integreras i taket.
Tack vare det vrid- och svängbara
armaturhuset kan den infällda

strålkastaren riktas individuellt. Den
mycket effektiva kombinationen
av kollimator och utbytbar Sphe-
rolit-lins erbjuder planeraren en
mångfald ljusfördelningar – exakta
accenter med narrow spot, bred
belysning av horisontell skyltning
med oval flood eller yttäckande
belysning av hyllor med hjälp av
bred väggbelysning.

Cantax Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Infällda strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 24W
210lm - 3300lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 24W
630lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Infällda lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 24W
630lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Cantax Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/cantax-r
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Cantax Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

Tillbehör

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Styrning

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Effektnivå 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 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

Linser Inbyggnadsring Täckring

Snoots Täcksats

d 177mm d 221mm
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Vit

10 000 färger *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Infällda strålkastare Infällda washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Infällda lins-wallwashers

Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

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

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015730

Design och användningsområde:
www.erco.com/cantax-r

d 308mm
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Speciella kännetecken

Svängbar 90°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Anvisning
Cantax strålkas-
tare finns från
sidan 144

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Slät infälld kassett
– Plast, vit

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armatur
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbar 0°-90°, vridbar 360°
– Ram: plast

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Cantax Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers
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Perfekt bred belys-
ning på ett enkelt
sätt

Infällda washers och infällda
wallwashers med låg inbygg-
nadshöjd för krävande
belysning på museer och i galle-
rier och butiker

Krävande ljussättning av montrar
och varubord är paraduppgiften
för Light Board infälld washer
med oval flood, den karakteristiska
elliptiska ljuskäglan. Väggar, hyllor
och stora utställda föremål belyser
du med wallwashern. Genom att
luta armaturen ställs den in för
resp. användning och stannar kvar i
detta läge. Den stora svängvinkeln
är här en klar fördel.
Med armaturen RGBW och en DALI-
ljusstyrning kan du låta färgat ljus

flöda över väggar och föremål.
Styrningen av färgtemperaturen
hos det vita ljuset optimerar Light
Board för färgerna hos belysta
varor eller föremål. Om du vill eller
måste ha flexibla delar av belys-
ningsanläggningen, kompletterar
du bara Light Board infällda arma-
turer med modellen för strömskena.
På det sättet får du en ljuslösning
med enhetlig design.

Light Board Infällda washers, infällda wallwashers
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Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Infällda washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
24W
2520lm - 3300lm
Ljusfördelning: Extra wide flood, Oval
flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Extra wide flood, Oval
flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Infällda lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
24W
2520lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wallwash

Light Board Infällda washers, infällda wallwashers
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Light Board Infällda washers, infällda wallwashers

Tillbehör

Ljusfärg

Styrning

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

DALI

Linser Inbyggnadsram

Snoots

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 30W/1900lm

Infällda washers Infällda lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Infällda washers Infällda lins-wallwashers

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

RGBW

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012497

Design och användningsområde:
www.erco.com/light-board-r

221mm
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Speciella kännetecken

Färgat ljus

Svängbar 90°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Montering utan verktyg

Tillbehör för maximal visuell
komfort

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Anvisning
Light Board strål-
kastare finns från
sidan 128

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 169

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood eller wallwash
– Oval flood kan monteras med 90°

förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Armaturhus, washers, wallwashers
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Svängbart 0°-90°
– Frontskydd: plast

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Inbyggnadshus
– Metall, svart

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Light Board Infällda washers, infällda wallwashers
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ERCO takkanalsystem Översikt

1 Individuella mått
Fina linjer skapade med ljus  
eller en flerfunktionell takkanal 
– ERCO takkanalsystem kan kon
figureras fritt med basenheter. 
Vid behov kan standardelemen
tens längd, bredd och djup anpas
sas till specifika projekt. Indrag
ningen mellan inläggsplattan och 
takunderkanten kan utformas 
som ett stilelement i sig.

Modulbaserat 
takkanalsystem
ERCO takkanal 
system kan enkelt 
konfigureras med  
basenheter. Om 
så önskas kan 
måtten även 
anpassas indivi
duellt.

Minimimåtten 
beror på vilken 
inbyggd teknik 
som används. De 
relevanta inbygg
nadsmåtten för 
ERCO armaturer 
framgår av data
bladen.

Förskjutning 
mellan inläggs
platta och 
takunderkant
Indragningen 
mellan inläggs
plattan och 
takunderkanten 
kan bestämmas 
på förhand för  
att möjliggöra  
slät infällning 
eller montering 
med förskjutning.

Linjer som följer 
arkitekturen
De enskilda 
basenheterna  
i takkanalen kan 
sammankopplas  
i olika kanal
längder.
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2 Inläggsplattor med perfekt 
passform
ERCO takkanaler är utformade 
som slutna system sett underifrån.  
Armaturer och tekniska enheter 
monteras utan verktyg på 
inläggsplattorna. Indragningen 
mellan inläggningsplattan och 
takunderkanten bestäms fritt.

Inläggsplattor  
för infällda 
takarmaturer
Alla ERCO infällda  
takarmaturer  
samt infällda  
strålkastare,  
washers och 
wallwashers kan 
integreras i ERCO 
takkanalsystem 
genom passande 
inläggsplattor.

Inläggsplattor 
för strålkastare
ERCO kan bygga  
om sina sken
monterade arma
turer Oseris,  
Pollux och Cantax 
för montering i  
takkanalsystem.  
Utöver de infällda  
armaturerna kan 
en del armaturer  
då även sticka 
fram ur kanalen.

Slutna inläggs
plattor
I avsnitt utan 
inbyggda enheter 
försluts kanalen 
med blindmodu
ler. Därmed kan 
kablar, driftdon 
och förgreningar 
på ett enkelt sätt 
installeras osyn
ligt i takkanal 
systemet.

Fritt konfigurer 
bara inläggs
plattor
Om många olika 
tekniska enheter 
monteras i taket 
uppstår ett visu
ellt buller. Därför 
erbjuder ERCO 
måttanpassade  
inläggsplattor. 
Det ger planera
ren möjlighet att 
integrera fler ele
ment i takkanal
systemet.

3 Enkel montering
ERCO takkanaler är utformade  
för montering med de upp
hängningssystem som vanligen 
används i byggnader. Stora öpp
ningar på kanalens baksida gör 
det enklare att komma åt mellan
rummet i taken under installa
tionen. Kablarna kan dras öppet 
i kanalen, eftersom de nedifrån 
rummet är dolda bakom inläggs
plattorna.

Slät takanslut
ning möjlig
Med hörnskydds
profiler för tak
plattor kan ERCO 
takkanalsystem 
även monteras 
slätt infällt med 
skuggkanter.

Montering  
med vanliga 
upphängnings
system
ERCO takkanal
system är försed 
da med öglor vid  
leverans från  
fabriken. Som 
tillval kan CD 
profiler beställas 
för montering. 
På det viset kan 
upphängningen 
anpassas till det 
aktuella taket på 
plats.

Inläggsplattorna 
monteras utan 
verktyg
Inläggsplattorna  
kan fixeras i kan
alen med en 
bestämd indrag
ning. Installation 
och uppgrade
ringar kan utfö
ras utan verktyg.

Överkoppling av 
armaturer
Flera ERCO 
armaturer kan, 
beroende på 
anslutningseffek
ten, anslutas till 
samma driftdon 
via kopplings
plintar.

1 Geometri
  Längd 1800mm 
  Bredd 250mm
  Indragning 30mm

2 Inbyggda enheter
  2 st Gimbal 81998 (12W, oval flood)
  3 st Pollux på basis av 73292 (6W, spot)

3 Uppgifter om montering
  Pendlat gipstak
  200mm takmellanrum
  Utanpåliggande anslutning

Exempel
Första steget till din ERCO  
takkanal
Kontakta oss! ERCO takkanal 
system möjliggör kundindividuella  
lösningar. För att kunna ta fram 
en takkanal som passar dig behö
ver vi följande information:

1 Geometri
Takkanalens läge i taket eller plan
ritning samt uppgifter om öns
kade mått och inläggsplattornas 
indragning.

2 Inbyggda enheter
Artikelnummer för ERCO arma 
turer och armaturernas position  
i takkanalen.

3 Uppgifter om montering
Uppgifter om takets uppbyggnad 
och underkonstruktion samt öns
kad takanslutning.
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Infällda takarmaturer LED-moduler

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt mycket 
stränga krav i fråga om ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och genomgående elektriska  
egenskaper för serietillverkningen.  
För maximal effektivitet, utmärkt 
ljuskvalitet och hög visuell kom-
fort utvecklar och tillverkar ERCO 
LED-modulerna för utanpålig- 
gande takarmaturer i egen regi.- 
Lysdiodernas placering på krets- 
kortet är utformad för att passa  
det optiska systemet och ge rätt 
ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en effek-
tiv belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Mid-power-LED
Mid-power-LED 
kännetecknas av 
en lägre luminans 
och hög effekti-
vitet och passar 
därför som yt-
belysning med  
hög visuell kom-
fort för kontors-
arbetsplatser.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande 
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde.

Maximalt 10%  
av dessa LED  
får ligga under 
detta fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10). Dessa 
LED har en L90- 
specifikation för 
100 000 drift-
timmar.

Chip-on-Board 
LED
Chip-on-Board 
LED (COB) erbju-
der en mängd 
olika spektrum, 
speciellt för indi-
viduell belysning 
av butiksinred-
ningar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high- och 
mid-power LED 
motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll. Kompak-
ta linssystem ger mindre inbygg-
nadsdjup hos armaturer och  större 
flexibilitet i taket.

Kompakt lins-
system
I downlights är 
kollimatorer och 
linser samman-
slagna till ett 
enda linssystem 
för ännu högre 
effektivitet, vilket 
möjliggör myck-
et platta infällda 
armaturer.

Visuell komfort 
för kontors-
arbetsplatser
Normenlig belys-
ning för kontors-
arbetsplatser är 
möjlig som wide 
flood och oval 
wide flood tack 
vare den speciella  
geometrin hos 
kompakta lins-
system. 

Extra wide flood-
ljusfördelning ger 
möjlighet till  
en jämn allmän-
belysning med 
stora armatur-
avstånd.

Infällda takarmaturer Linssystem

Effektiv 
 Spherolit-teknik 
med linser
Ljusstyrningen i  
en LED-riktstrål- 
kastare från ERCO  
sker effektivt  
genom tre kom- 
ponenter: primär-
optiken med  
 linsen direkt på  
LED-chippet för  
en halvklotsfor-
mad ljusfördel-
ning, kollimatorn 

som sekundär- 
optik  vilken riktar  
ljusstrålarna  
parallellt samt 
tertiärlinsen 
i form av en 
 Spherolit-lins. 

Diffusorlins
Den jämna ljus-
fördelningen hos  
Quintessence ger  
en mycket hög  
visuell komfort  
med en cut-off  
på 40°. Maximala  
armaturavstånd 
möjliggörs av 
den 90° breda 
ljusfördelningen.  
En 60° sprid-
ningsvinkel  

passar för rum 
med högt i tak 
och för utbyte av 
äldre downlights 
med jämförbar 
ljusfördelning.

Linssystem med 
avbländnings-
raster
Genom kollima-
torer  monterade 
i rad krävs en 
 mindre takutskär-
ning för arma-
turen. Ett svart 
och ett silver-
färgat avbländ-
ningsraster ska-
par god visuell 
 komfort med de 
fyra downlight- 

ljusfördelning-
arna wide flood, 
extra wide flood, 
oval flood och 
oval wide flood.
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UGR

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mycket god avbländning 
ERCO utvecklar och tillverkar egna 
linssystem och  åstadkommer en 
perfekt noggrannhet i ljusstyr-
ningen. Väl avbländade  armaturer 
erbjuder planeraren stor frihet i 
placeringen – för ergonomiskt ljus 
på kontoret, exakta  accenter på 
museet eller överraskande effek-
ter i butiken. Bländfrihet och 
ett balanserat förhållande mel-
lan horisontell och vertikal belys-
ningsstyrka garanterar effektiv 
belysning för varje tillämpning. 
Vid låg och medelhög takhöjd blir 
belysningen ännu jämnare genom 
den mycket breda ljusfördelning-
en hos downlights. I rum med 
högt i tak begränsar darklight- 
reflektorer med en cut-off på 40% 
den direkta insynen i armaturen 
vilket möjliggör utmärkt visuell 
komfort.

Avbländnings-
vinkel 30°
Balans  mellan 
horisontell och 
vertikal belys-
ningsstyrka ga - 
ranterar effektiv 
belysning i rum 
med lågt i tak.

Avbländnings-
vinkel 40°
En cut-off på 40° 
garanterar oöver-
träffad visuell 
komfort, även i 
rum med högt i 
tak. I kombina-
tion med en 90° 
bred extra wide 
flood-ljusfördel-
ning skapas dess-
utom en hög 
cylindrisk belys-
ningsstyrka.

De små bilder-
na i armaturpro-
grammet under-
lättar sökning 
efter önskad 
avbländnings-
vinkel. Även 
 ljusöppningens 
storlek anges.

Passar på  
kontoret 
ERCO  utvecklar 
armaturer för  
god avbländning  
och god  visuell  
komfort. UGR-
värden kan an-
vändas som stöd 
för att uppnå  
belysning enligt 
gällande standar- 
der. När det gäller  
downlights bör 
detta dock inte 

ske på basis av 
schablonvärden 
utan i enlighet 
med den aktuella  
rumsgeometrin 
och den individu-
ella placeringen 
av armaturerna.

Infällda takarmaturer Visuell komfort 

Mycket bra 
visuell komfort
Darklight-reflek-
torn kombine - 
rar maximal   
visuell  komfort 
med optimal 
verkningsgrad. 

Utmärkt jämnhet
ERCOs armaturer 
uppnår en utom-
ordentligt hög 
jämnhet  vertikalt 
och horisontellt 
vilket skapar väl 
avvägda kon-
traster.

Stora lumen-
paket
Linssystemets 
goda  avbländning 
medför stora 
lumenpaket med 
god visuell kom-
fort.

Storlek 5
40°

Avbländnings-
raster
Avbländnings-
rastret möjliggör 
god visuell kom-
fort med kollima-
torer monterade i 
rad. Det möjliggör 
både armaturer 
för kontorsarbets-
platser och ljus-
fördelningar med 

en spridnings-
vinkel på 90° 
för hög vertikal 
belysningsstyrka.
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30°

> 45°

40°

> 45°

30°

> 80°

> 80°

40°

40°

Flood 25–35°
Wide flood > 45°

Infällda takarmaturer Ljusfördelningar

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
belysning anpassad efter män-
niskans uppfattningsförmåga
Differentierade ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet i  gestaltningen 
och ljusplaneringen av individu-
ella ljuskoncept. Oavsett om det 
gäller mycket smal accentuering, 
bredstrålande belysning eller jämn 
bred väggbelysning – ERCOs ljus-
verktyg har ljusfördelningar som 
återfinns i flera armaturfamiljer. 

Downlights och wallwashers pas-
sar för vertikala och horisontella 
visuella lösningar, riktstrålkasta-
re sätter accenter och styr  blicken. 
Den konsekventa systematiken 
i fördelningarna ger  planeraren 
flexi bilitet att kombinera olika 
armaturer. Ljusprojektion möjlig-
gör en välriktad ljusstyrning och 
utgör därmed grunden för god 
visuell komfort och effektiv belys-
ning.

Olika ljusfördel-
ningar
För olika belys-
ningstillämpning-
ar erbjuder ERCO 
armaturer med 
olika ljusfördel-
ningar.

Downlights med ljusfördel-
ningen extra wide flood och 
30° avbländningsvinkel
Den breda rotationssymmetriska 
ljusfördelningen passar för effek-
tiv allmänbelysning i mötesloka-
ler, affärslokaler eller kommuni-
kationsytor.

Downlights med ljusfördel-
ningen extra wide flood och 
40° avbländningsvinkel
Tack vare god avbländning passar 
bredstrålande armaturer med 40° 
cut-off även för rum med högt i 
tak, till exempel i representativa 
entréytor.

Downlights med ljusfördel-
ningen extra wide flood och 
30° avbländningsvinkel
Den mycket breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen möjlig-
gör jämn allmänbelysning med 
väl avvägda proportioner  mellan 
 vertikal och horisontell belys-
ningsstyrka.

Downlights med ljusfördel-
ningen extra wide flood och 
40° avbländningsvinkel
Med den 90° breda rotationssym-
metriska spridningsvinkeln kan 
allmänbelysning skapas med  stora 
armaturavstånd. Tack vare god 
avbländning passar den mycket 
breda ljusfördelningen inte bara 
för rum med lågt i tak.

Dubbelfokus-downlights
Ljustekniken i dubbelfokus- 
downlights ger en relativt smal 
nedåtriktad ljusfördelning. Lins-
tekniken bestående av kollima-
tor och Spherolit-lins erbjuder i 
kombination med en mattsvart 
avbländningskon oöverträffad 
visuell komfort – även i rum med 
högt i tak.
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30°

35 x 90°

40°

80°

40°

30°

90 x 55°

Downlights med ljusfördel-
ningen oval wide flood
Ljusfördelningen oval wide flood 
passar för belysning av kontors-
arbetsplatser tack vare god av-
bländning i längsriktningen och 
väl avvägda proportioner  mellan 
vertikal och horisontell belys-
ningsstyrka. 

Downlights med ljusfördel-
ningen oval flood
Den axialsymmetriska ljusför-
delningen ger kostnads effektiv 
 belysning av entréer och korri-
dorer och även av skrivborden 
på kontoret eller skyltningen i 
 butiken.

Infällda takarmaturer Ljusfördelningar

Linswallwashers med upp till 
40° avbländningsvinkel
Vertikal belysning förhöjer 
intrycket av ljushet i rummet och 
utgör därmed grunden för en 
kvalitativ ljusplanering.  Speciella 
linssystem uppnår en mycket 
jämn bred väggbelysning där lju-
set når högt upp på väggen.

Dubbelwallwashers
Ljusfördelningen hos dubbel-
wallwashers belyser de båda väg-
garna i korridorer med en enda 
armatur. Den diffusa reflexionen 
av ljuset mot väggarna ger golv 
och tak en viss indirekt belysning.

Linswallwashers med upp till 
80° avbländningsvinkel
Särskilt belysning av representati-
va entréytor, kontorsarbets platser 
nära väggen och konstföremål 
kräver exakt bred väggbelysning 
med god visuell komfort. Här pas-
sar linswallwashers med en cut-
off inåt rummet på 80°.

Dubbelfokus-wallwasher
Dubbelfokus-wallwasher används 
i rum som har mycket högt i tak. 
Armaturerna har konstruerats för 
en vertikal belysning med kort 
väggavstånd och smälter på detta 
sätt perfekt in i taket.
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Släpljus-wallwashers
Den mycket smala ljusfördel-
ningen hos släpljus-wallwashers 
 skapar en jämn bred väggbelys-
ning vid litet avstånd till väggen. 
Ljuset framhäver särskilt struktu-
ren hos reliefliknande ytor.

Infällda takarmaturer Ljusfördelningar

Riktstrålkastare
Riktstrålkastare används där 
föremål på väggarna eller i rum-
met ska accentueras: i butiker, på 
utställningar och museer. Ljus-
käglorna kan svängas upp till 30° 
från lodlinjen och vridas 360°.
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Infällda takarmaturer Ljusspektrum

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgat ljus
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljuskva-
litet och färgåtergivning. Genom 
huvudsakligen UV- och IR-fritt 
ljus passar ERCOs LED- armaturer 
både för höga konser vatoriska 
krav och för belysning av värme-
känsliga föremål som livsmedel. 
RGBW-armaturer möjliggör sceno- 
grafiska belysningskoncept med 
pastellfärger och mättade färger; 
färgkompensationen för match-
ande blandfärger är inprogram-
merade i driftdonet.

Bästa färg-
återgivning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

RGBW-armaturer
Modulerna i 
RGBW-armaturer-
na består av en 
kombination av  
färgade och varm - 
vita LED.  Detta 
ger möjlighet 
att generera vitt 
ljus med steglöst 
 reglerbar färg-
temperatur och 
mycket god färg-
återgivning samt 
godtyckliga pas-

tell- resp. mät-
tade färgnyanser 
utan  färgskuggor. 
De  ljustekniska 
och  elektriska 
uppgifterna för 
ERCO RGBW-
armaturer anger 
maximalvärden.

Mer information 
hittar du på: 
www.erco.com/
service/RGBW

Mättad färg
LED-RGBW-
armaturerna 
medger steglöst 
val av färgtempe-
ratur och färgat 
ljus som blandas 
av de fyra färg-
komponenterna  
röd, grön, blå 
och vit.

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum  
vid förfrågan: 
www.erco.com/
individual

Tunable white
I ERCO armaturer  
med tunable 
white LED- 
moduler kan  
ljusfärgen för-
ändras steglöst 
mellan 2700K och 
6500K. Det bety-
der att ljusatmo-
sfären i rummet 
kan anpassas till 
dagsljuset eller 
den personliga 
stämningen.

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

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Infällda takarmaturer Armatursystematik

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatursys-
tematik med enastående värme-
hantering. Det rena formspråket 
och olika storlekar och lumen-
klasser erbjuder en stor frihet i ut-
formningen av belysnings projekt. 
Kontrollerad elektromagnetisk 
kompatibilitet och passiv kylning 
av LED- modulerna möjliggör stör-
ningsfri och ljudlös drift. Värme-
hanteringen är  dimensionerad 
för optimal drifttemperatur i de 
elektroniska  komponenterna. Den 
långa livslängden hos LED och 
driftdon ger minimala krav på un-
derhåll, och montering utan verk-
tyg av armaturerna ger snabb 
 installation.

Justering mot 
vägg
Vid montering 
av  wallwashers 
underlättar märk-
ningen ”This side 
to wall” i arma-
turringen för rätt 
riktningsjustering 
av armaturen. 
Finjustering och 
låsning av vald  
riktningsjustering 
är möjlig vid run-
da armaturer.

Små armatur-
mått
Små armaturer är 
föga iögonenfal-
lande och fokus 
riktas på  ljuset. 
Särskilt i lokaler 
med lågt i tak är 
det en fördel med 
armaturer i kom-
pakta format.

Mycket bra för-
hållande mellan 
pris och kvalitet
Instegsproduk-
terna erbjuder 
dig ett  attraktivt 
pris-prestanda- 
förhållande – 
särskilt vid pla-
neringsuppgifter 
med fokus på  
god ekonomi. 

Accentuering 
från taket
Riktstrålkastare  
kan flexibelt rik-
tas mot olika 
objekt tack vare 
vrid- och sväng-
bart armaturhu-
vud. Mekaniken 
som ligger i taket 
och den lilla ljus-
öppningen gör 
att armaturer-
na integreras ele-
gant i taket.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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Med monterings-
tillbehör på in - 
byggnadsringen 
kan även större 
armaturer monte-
ras utan verktyg. 
Genom att bara 
dra i den  yttre 
låsmekanismen 
kan armaturen 
även demonteras 
vid renovering.

Små infällda tak-
armaturer med 
 utanpåliggande 
infällningstill-
behör monteras 
utan verktyg med 
hjälp av fjädrar. 

Komponenter för 
slät infällning 
finns att få som 
tillbehör. Färdi-
ga spår underlät-
tar anpassning 
till olika taktjock-
lekar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mångsidiga, bekväma monte-
ringslösningar
Slät och utanpåliggande infäll-
ning, låga infällningsdjup och 
tydliga monteringsanvisningar i 
produktinformationen förenklar 
detaljplaneringen och avstäm-
ningen mellan olika delar i pla-
neringen. För monteringen ligger 
utanpåliggande  infällningsringar 
och -ramar separat i förpack-
ningen. En schablon  underlättar 
snabb och säker markering av 
utskärningen i taket. Denna prin-
cip förenklar  arbetsfördelningen 
mellan snickare och elinstalla-
törer och därmed logistiken på 
byggplatsen. Armaturen och de 
optiska komponenterna skyddas 
även mot damm under snickeri-
arbetena. Alla infällda armaturer 
levereras med ett utanpåliggande 
infällningstillbehör. Det kan mon-
teras utan verktyg och tas ut igen 
från utskärningen i taket utan 
 verktyg vid en renovering. Infäll-
ningsringar och -ramar för slätt 
infälld montering finns att få som 
tillbehör.

Litet inbygg-
nadsdjup
Vid brist på ut - 
rymme är  varje 
millimeter in - 
byggnadsdjup 
för en armatur 
avgörande. Följ-
aktligen utveck-
lar ERCO  speciella 
armaturer för 
låga inbyggnads-
djup, som garan-
terar mycket god 

ljuskvalitet även 
vid mycket trånga 
utrymmen.

Utanpåliggande 
eller slät mon-
tering möjlig
Som standard 
har alla infällda 
armaturer utan-
påliggande infäll-
ningstillbehör. 
Komponenter för 
slät infällning 
finns att få som 
tillbehör.

Infällda takarmaturer Planeringsanvisningar och montering

Radmontering 
möjlig
Lightgap armatu-
rerna kan mon-
teras direkt  intill 
varandra för att 
uppnå mycket 
jämn ljusfördel-
ning på väggen.

Modultak  bidrar 
till att forma 
ljusfördelningen
Med modul-
upphängda tak 
kan spridnings-
vinkeln påver-
kas vid släpljus- 
wallwashers. 

En smal  öppning 
mellan väggen 
och det upp-
hängda taket 
minskar ljuskäg-
lans storlek på 
golvet.

Vid små öpp-
ningar i taket 
är det ibland 
svårt att mon-
tera armaturer i 
utrymmet ovan-
för undertaket. 
Här under lättas 
monteringen av 
fjäderfästen – 
även större arma-
turer kan utan 
problem monte-
ras på det sättet  
i undertak.

ERCO takkanal-
system
Takkanalsystemet  
erbjuder en infra-
struktur som kan  
konfigureras på 
många sätt för 
infällda takarma- 
turer. Tillsammans  
med er utvecklar 
vi lösningar som 
passar ert projekt. 
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DALI
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DA/N
DA/Push

Infällda takarmaturer Driftdon och reglerbarhet

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. De passar 
särskilt bra för 
att energieffekti-
visera befintliga 
ljusanläggningar 
som är utrustade 
med denna van-
ligt förekomman-
de ljusreglerings-
teknik.

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
ERCO utvecklar egna driftdon för 
armaturer med DALI- och fasreg-
lering. Alla infällda takarmaturer 
levereras med driftdon. Armaturer 
med on/off, DALI- och fasreglering 
kan integreras i vilken infrastruk-
tur som helst. Driftdonen är opti-
merade för respektive LED-modul 
och tack vare att de kontrollerats 
som en enhet garanteras minima-
la krav på underhåll. Komponen-
ternas höga kvalitet är en fördel i 
praktisk tillämpning med optime-
rade, enhetliga ljusregleringsegen-
skaper och möjliggör flimmerfritt 
ljus, lämpligt för filminspelning. 
Den kompakta kopplingsutform-
ningen hos ERCOs driftdon med-
för att det krävs  färre automatsäk-
ringar vilket medför att elektriska 
anläggningar kan ha ett mindre 
format.

ERCOs driftdon 
för infällda tak-
armaturer arbe-
tar med ljusreg-
leringsmetoderna 
CCR, eller en 
kombination av 
CCR och PWM 
(pulsbredds-
modulering). De 
passar utmärkt 
för filminspelning 
med höga belys-
ningsnivåer.

ERCOs driftdon
ERCO satsar av 
kvalitetsskäl på 
specialutvecklade  
driftdon för DALI-  
och fasreglerbara  
armaturer. Alla 
armaturer med 
ERCO-driftdon  
har enhetliga  
ljusreglerings-
egenskaper på 
1–100%, vid 
DALI-drift till och 
med ner till 0,1%. 

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer  passar 
för  ljusreglerade 
anläggningar 
baserade på DALI 
och är kompatibla 
med 2.0-standar-
den. Den indivi-
duella styrningen 
ger flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener.

knapptryck för 
ljusreglering. Tek-
niskt behövs fyra 
ledare för detta. 
Det gör Push Dim 
extra smidig och 
lönsam.

Push Dim hos 
DALI-driftdon
Infällda takarma-
turer med ERCO 
DALI-driftdon 
ger möjlighet 
att reglera ljuset 
även utan DALI-
system.
Det räcker med 
en vanlig ström-
ställare (slutande  
kontakt): kort 
knapptryck för 
på/av, längre 

Knapp

Armatur
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Infällda takarmaturer Armaturernas anordning

Accentuering
För accentbelysning har en lut-
ningsvinkel (α) på 30° visat sig 
vara bäst. Det ger god modellering 
utan alltför markerat släpljus, och 
oönskade skuggor av betraktaren 
undviks.

Tumregel: α = 30°

Linjär belysning 
En rad armaturer med ovala 
 ljuskäglor ger en linjär belysning, 
till exempel för korridorer. Dato-
riserade ljusberäkningar rekom-
menderas för specifik belysnings-
planering.

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel  
av vägghöjden (h). Wallwasher- 
tabellerna på artikeldatabladen  
anges på respektive optimal 
anordning.

Tumregel: a = 1/3 x h

Stort armatur-
avstånd
Armaturavstån-
det (d) kan vara 
upp till 1,5 gång-
er  väggavståndet 
(a) hos en del 
wallwasher. Wall-
washertabeller  
med perfekta 
armaturavstånd  
finns på artikel- 
databladen. 
Datorstödda  
beräkningar 

 rekommenderas 
för kontroll av 
möjliga skär-
ningspunkter för 
ljuskäglan på  
sidoväggar.

Släpljus- 
wallwashing
Släpljus-wall-
washers placeras 
på kort avstånd 
(a) från väggen. 
Taköppningens 
djup avgör belys-
ningsnivån på 
golvet.

Normenlig 
belysning av 
kontorsarbets-
platser 
Som grundbelys-
ning för kontors-
arbetsplatser ger 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
hög jämnhet och 
god igenkänning 
av ansikten.

Avstånd mellan 
armaturer vid 
höga väggar
För en hög hori-
sontell jämnhet 
är det perfekta 
armaturavståndet 
för dubbelfokus-
wallwashers 1,3 
gånger väggav-
ståndet.

För att inte behöva montera wall-
washers på flera meters avstånd 
från väggen i rum som består  
av flera plan har ERCO tagit  
fram speciella dubbelfokus- 
wallwashers. Det perfekta vägg-
avståndet (a) är bara en femtedel 
av rumshöjden (h).

Tumregel: a = 1/5 x h

Allmänbelysning
Som ungefärligt  armaturavstånd 
(d) mellan två downlights vara 1,5 
gånger armaturens höjd (h) över 
den belysta ytan. Genom över-
lappning av ljuskäglorna ska-
pas då en jämn allmänbelysning. 
Avståndet till väggen bör vara 
hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Work
-  Mycket god avbländning
-  Hög cylindrisk belysningsstyrka 

för god igenkänning av ansikten
-  Linjär ljusfördelning för kontors-

arbetsplatser och kommunika-
tionsytor

-  Belysning av olika rum i rummet 
med 1W/m2/100lx

De många fördelarna hos infällda 
takarmaturer märks först när man 
använder dem. Downlights från 
ERCO passar för en mängd  olika 
ändamål, t.ex. ljus för produktivt 
arbete, belysning av konst, tids-
enlig varuexponering eller  intuitiv 
orientering i offentliga byggna-
der. God visuell komfort och max-
imal effektivitet är de grundläg-
gande kraven vid utveckling av 
downlights i Lüdenscheid. Därut-
över innebär varje belysningspro-
jekt speciella krav på konstruktio-
nen. Här erbjuder vi dig en översikt 
över de viktigaste kraven på belys-
ning med downlights som besluts-
stöd för ditt projekt – inklusive 
rekommendationer om produktval.

Culture
-  Oöverträffad färgåtergivning
-  Skydd mot UV- och IR-strålning
-  Exakt ljus för väl avgränsad 

accentuering och briljans
-  Differentierade ljusfördelningar 

för visuell vägledning av besö-
kare

-  Accentbelysning från 4W anslu-
ten effekt per ljuspunkt möjlig

Contemplation
-  Formspråk med rena linjer för 

monumentala rum
-  Mycket god avbländning för 

anslående ljusstämningar
-  Enhetlig, flimmerfri  ljusreglering 

för effektfulla, filmanpassade 
ljusscener

Living
-  Oöverträffad färgåtergivning
-  Låga energikostnader tack vare 

effektiv ljusteknik
-  Mycket god avbländning för god 

visuell komfort
-  Genomgående  fasreglerbara 

driftdon för individuella ljus-
stämningar

-  Små armaturmodeller för låg 
takhöjd

Infällda takarmaturer Översikt: Planera tillämpningar med downlights

Egenskaper hos 
ERCOs downlight-familjer   

Compar linjär Quintessence 
downlights  
rund

Quintessence 
downlights  
kvadratisk

Atrium
dubbelfokus

Compact Quadra Jilly kvadratisk Jilly linjär Skim Starpoint

Användning Allmänbelysning • • • • • • • • •
Linjär belysning • • • • • • •
Bred väggbelysning • • • • • •
Rum med mycket högt i tak •
Arbetsplatser • • • • • • • •

Budget Första steget • •
Standard • • • •
Premium • • • •

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

Takutskärning 
(överlappande 
infällning)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

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

Armatur-
systematik  
inom armatur-
familjen

Slät infällning • • • • • • •
Överlappande infällning • • • • • • • • • •
Infällning i betong • • • • • • • • •
Strömskensversion • • •
Utanpåliggande modell • • • • • • •
Utanpåliggande väggmodell •
Pendelmodell • • • • •
Svängbar • • • •
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Public
-  Högre kapslingsklass
-  Mycket god avbländning för god 

visuell komfort
-  Betonginfällningsdosa för enkel 

montering

Community
-  90° spridningsvinkel för stora 

armaturavstånd
-  Differentierade ljusfördelningar 

för tydlig rangordning av objekt
-  Stora lumenpaket för rum med 

högt i tak
-  Enhetliga ljusregleringsegen-

skaper

Hospitality
-  Oöverträffad färgåtergivning 
-  Exakt ljusteknik för briljanta 

accenter
-  Liten armaturmodell för låga 

mellanrum i tak
-  Enhetliga ljusregleringsegen-

skaper för exakt avstämda ljus-
scener

-  Konstantströmsreglering för 
flimmerfri filminspelning

Egenskaper hos 
ERCOs downlight-familjer   

Compar linjär Quintessence 
downlights  
rund

Quintessence 
downlights  
kvadratisk

Atrium
dubbelfokus

Compact Quadra Jilly kvadratisk Jilly linjär Skim Starpoint

Användning Allmänbelysning • • • • • • • • •
Linjär belysning • • • • • • •
Bred väggbelysning • • • • • •
Rum med mycket högt i tak •
Arbetsplatser • • • • • • • •

Budget Första steget • •
Standard • • • •
Premium • • • •

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

Takutskärning 
(överlappande 
infällning)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

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

Armatur-
systematik  
inom armatur-
familjen

Slät infällning • • • • • • •
Överlappande infällning • • • • • • • • • •
Infällning i betong • • • • • • • • •
Strömskensversion • • •
Utanpåliggande modell • • • • • • •
Utanpåliggande väggmodell •
Pendelmodell • • • • •
Svängbar • • • •

Shop
-  Högt ljusutbyte
-  Oöverträffad färgåtergivning 
-  Skydd mot UV- och infraröd 

strålning
-  Differentierade  ljusfördelningar 

för en karakteristisk Corporate 
Lighting

-  Upp till 300lx/W vid 4m avstånd 
till ytan som ska belysas
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Systemlösningen för
hög visuell comfort

Stora armaturavstånd, hög
jämnhet och mycket god visuell
komfort

Quintessence sätter standarden
för visuell komfort, verkningsgrad
och ljuskvalitet hos infällda takar-
maturer. Denna högpresterande
produktfamilj består av downlights,
linswallwashers och riktstrålkastare
i runda och kvadratiska modeller.
Karaktäristiskt för Quintessence
downlights och linswallwashers är
god avbländning och mycket jämn
belysning. Med 90° spridningsvinkel
och 40° cut-off möjliggörs framför
allt stora armaturavstånd mellan

seriens downlights som säkerställer
en högkvalitativ och energieffektiv
allmänbelysning. Med tekniken
tunable white går det dessutom att
ändra ljusets färgtemperatur. Ljuset
harmonierar med det infallande
dagsljuset och stöder därigenom
HCL-koncept (Human Centric Ligh-
ting).

Quintessence rund Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 32W
840lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wallwash

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 24W
210lm - 3300lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence rund Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence rund Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

DALI

Effektnivå LED

Storlek 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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Betong 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash
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DALI

Storlek 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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014091

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-round 

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash
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Quintessence rund Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek

DALI

Tillbehör

Effektnivå LED

Storlek 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **

Betong 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring
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Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash

Storlek 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014091

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-round 
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2.700K 6.500K

Downlights
Genom kombinationen av diffu
sorlins och darklight reflektor 
sätter Quintessence downlights 
standarden för ljusstyrning. Med 
stöd av en darklightreflektor 
projicerar linsen ljuset på målytan 
och uppnår därigenom en sprid
ningsvinkel på 60° respektive 90°. 
Med en cutoff på 40° uppnår 
Quintessence god avbländning 
även i rum med högt i tak. Det 
balanserade förhållandet  mellan 
horisontell och vertikal belys
ningsstyrka garanterar därmed 
perfekt visuell komfort. Den höga 
verkningsgraden hos det ljustek
niska systemet, egenutvecklade 
driftdon och låga infällningsdjup  
gör Quintessence till en  effektiv 
ljuslösning i byggnader för ut
bildning, förvaltning och kom
munikation.

Darklightreflektor

Quintessence rund Downlightteknik

Diffusorlins

Avbländnings-
vinkel 40°
En cutoff på 40° 
garanterar ena
stående visuell 
komfort – även 
i rum med stor 
takhöjd. I kombi
nation med den 
90° breda ljusför
delningen extra 
wide flood upp
nås dessutom en 
god cylindrisk 
belysningsstyrka.

Stort armatur-
avstånd med 
Quintessence
Batwingfördel
ningen på 90° 
hos Quintessence 
downlights med
ger en faktor 1,5 
för  förhållandet 
mellan armatur
avståndet (d) 
och armaturhöj
den (h) över den 
belysta ytan.

LEDmodul

ERCOs driftdon 
för infällda tak
armaturer arbe
tar med ljusreg
leringsmetoderna 
CCR, eller en 
kombination av 
CCR och PWM 
(pulsbredds
modulering). De 
passar utmärkt 
för filminspelning 
med höga belys
ningsnivåer.

ERCOs driftdon
ERCO satsar av 
kvalitetsskäl på 
specialutvecklade  
driftdon för DALI  
och fasreglerbara  
armaturer. Alla 
armaturer med 
ERCOdriftdon  
har enhetliga  
ljusreglerings
egenskaper på 
1–100%, vid 
DALIdrift till och 
med ner till 0,1%. 

Tunable white
I ERCO armaturer  
med tunable 
white LED 
moduler kan  
ljusfärgen för
ändras steglöst 
mellan 2700K och 
6500K. Det bety
der att ljusatmo
sfären i rummet 
kan anpassas till 
dagsljuset eller 
den personliga 
stämningen.
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Lins-wallwashers
 Linswallwashers 
skapar med sina 
 kontinuerliga 
ljusgradienter en 
mycket  enhetlig 
ljussättning i ver
tikalled och är 
därmed avsedd 
för användning 
där hela  väggen 
ska  framhävas, 
som i entrépar
tier eller när  

Lins-wallwashers
Belysta vertikala ytor ger betrak
taren ett ljust, öppet intryck av 
rummet gör och  linswallwashers 
till en självskriven komponent i 
en kvalitativ ljusplanering. För en 
effektiv belysning är Quintessence 
utrustad med en specialutvecklad 
wallwasherlins vilket möjliggör 
stora armaturavstånd. Den jämna 
ljusfördelningen på väggen och 
en cutoff på 80° mot rummet 
förhöjer den visuella komforten. 
Egenutvecklade driftdon möjlig
gör lång livslängd med minimala 
krav på underhåll. Den höga verk
ningsgraden möjliggör små opti
merade armaturer. Quintessence 
linswallwashers erbjuder plane
raren litet inbyggnadsdjup och 
därmed stor frihet att utforma 
belysningen i rum med både lågt 
och högt i tak.

Wallwasherreflektor

tavlor på utställ
ningar måste 
belysas mycket 
jämnt.

Quintessence rund Wallwasherteknik

Litet inbygg-
nadsdjup
Vid brist på ut  
rymme är  varje 
millimeter in  
byggnadsdjup 
för en armatur 
avgörande. Följ
aktligen utveck
lar ERCO  speciella 
armaturer för 
låga inbyggnads
djup, som garan
terar mycket god 

ljuskvalitet även 
vid mycket trånga 
utrymmen.

Stora armatur-
avstånd 
Wallwashers ger 
ett ljusare intryck 
av rummet än 
downlights med 
samma anslutna 
effekt. Tack vare 
ljustekniken pas
sar  Quintessence 
lins wallwashers 
perfekt för  stora 
avstånd. Arma
turavståndet (d) 
kan vara ungefär 

upp till 1,5 gång
er  väggavståndet 
(a). Detta ska 
motsvara ca 1/3 
av takhöjden.

LEDmodul med 
linssystem 
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max. 30°

360°

α

Riktstrålkastare
Accenter styr betraktarens blick 
– de framhäver och formar före
mål och betonar delar av rum
met. Quintessence riktstrålkas
tare  förenar flexibiliteten hos 
strålkastare för strömskena med 
det rena utseendet hos en infälld 
 takarmatur. När det gäller belys
ning av tillfälliga  utställningar 
eller vid varuexponering kan 
ERCOs riktstrålkastare vridas 360° 
och svängas upp till 30°. De tre 
ljusfördelningarna narrow spot, 
spot och flood utnyttjar Spherolit 
linstekniken och utmärker sig 
genom en jämn ljusfördelning 
med mjuk gradient. En darklight
reflektor under Spherolitlinsen 
förhöjer den visuella komforten – 
även vid breda spridningsvinklar.

LEDmodul med 
kollimator 

Spherolitlins

Darklightreflektor

Spot
Standardljusför
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av 
alla typer, sär
skilt för modelle
ring av tredimen
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Flood
För effektiv 
accentuering av 
större objekt eller 
för att  framhäva 
större ytor i 
delar av rummet. 
 Spridningsvinkel 
25°–35°.

Quintessence rund Riktstrålkastarteknik

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan arma
tur och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Kan svängas och 
låsas
Riktstrålkastarna 
kan vridas i 360° 
och svängas upp 
till 30°. Armatu
ren kan låsas för 
en fast inställ
ning.

Accentuering
För accentbelys
ning har en lut
ningsvinkel (α) 
på 30° visat sig 
vara bäst. Det 
ger god modelle
ring utan alltför 
markerat släp  
ljus, och oönska 

de skuggor av 
betraktaren und
viks.

Tumregel:  
α = 30°
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 18.9

Tunable white

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Cut-off 40°/80°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO darklight-reflektor
– Downlight: avbländningsvinkel 40°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

eller

Wallwasher-reflektor
– Avbländningsvinkel 80°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

2 ERCO LED-modul
– High-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)
– Chip on board LED: tunable white

(2700-6500K)
– Riktstrålkastare med kollimatoroptik

av optisk polymer

3 Diffusor eller lins
– Av optisk polymer
– Diffusorlins wide flood, extra wide

flood eller linssystem wallwash
– Riktstrålkastare med Spherolit-lins

narrow spot, spot eller flood

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1-25mm

(storlek 3-4) eller 1-30mm (storlek
5-7)

– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Vridbar 360°
– Fästring: plast, svart
– Fixering av ljusriktningen
– Riktstrålkastare: svängbar 0°-30°.

Vrid- och svängvinkel är låsbara

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Infällningsring: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence rund Infällda takarmaturer
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Systemlösningen för
hög visuell comfort

Stora armaturavstånd, hög
jämnhet och mycket god visuell
komfort

Quintessence sätter standarden
för visuell komfort, verkningsgrad
och ljuskvalitet hos infällda takar-
maturer. Denna högpresterande
produktfamilj består av downlights,
linswallwashers och riktstrålkastare
i runda och kvadratiska modeller.
Karaktäristiskt för Quintessence
downlights och linswallwashers är
god avbländning och mycket jämn
belysning. Med 90° spridningsvinkel
och 40° cut-off möjliggörs framför
allt stora armaturavstånd mellan

seriens downlights som säkerställer
en högkvalitativ och energieffektiv
allmänbelysning. Med tekniken
tunable white går det dessutom att
ändra ljusets färgtemperatur. Ljuset
harmonierar med det infallande
dagsljuset och stöder därigenom
HCL-koncept (Human Centric Ligh-
ting).

Quintessence kvadratisk Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 32W
840lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
22W
1570lm

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 24W
210lm - 3300lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence kvadratisk Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-square
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90
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Quintessence kvadratisk Infällda takarmaturer

Tillbehör

Storlek Storlek 3

Betonginfällnings
dosa

Inbyggnadsram 
dubbel

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsram Distansskiva Täckram

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning
DALI

Effektnivå 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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash

242 ERCO Program 2019

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



11
3

Q142

Q133         Q133

17
8

Q142

Storlek 4

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014092

Design och användningsområde:
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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash
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Q177
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Q168 Q168
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2

Q177

Quintessence kvadratisk Infällda takarmaturer

Tillbehör

DALI

Storlek

RGBW

22W/1570lm

Storlek 5

Linswallwashers

Wallwash

Betonginfällnings
dosa

Inbyggnadsram 
dubbel

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsram Distansskiva Täckram

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning
DALI

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash

Downlights

Wide flood

Extra wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **
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Q206

Q221

15
7

Q206

Q221

28
4

Storlek 7

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014092

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessencesquare

Downlights Riktstrålkastare

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Linswallwashers Flood

Wallwash

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **
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2.700K 6.500K

Downlights
Genom kombinationen av diffu
sorlins och darklight reflektor 
sätter Quintessence  downlights 
standarden för ljusstyrning. Med 
stöd av en darklightreflektor 
projicerar linsen ljuset på målytan 
och uppnår därigenom en sprid
ningsvinkel på 60° respektive 90°. 
Med en cutoff på 40° uppnår 
Quintessence god avbländning 
även i rum med högt i tak. Det 
balanserade  förhållandet  mellan 
horisontell och vertikal belys
ningsstyrka garanterar därmed 
perfekt visuell komfort. Den höga 
verkningsgraden hos det ljustek
niska systemet, egenutvecklade 
driftdon och låga infällningsdjup 
gör Quintessence till en  effektiv 
ljuslösning i  byggnader för ut
bildning, förvaltning och kom
munikation.

Darklightreflektor

Quintessence kvadratisk Downlightteknik

Diffusorlins

Avbländnings-
vinkel 40°
En cutoff på 40° 
garanterar ena
stående visuell 
komfort – även 
i rum med stor 
takhöjd. I kombi
nation med den 
90° breda ljusför
delningen extra 
wide flood upp
nås dessutom en 
god cylindrisk 
belysningsstyrka.

Stort armatur-
avstånd med 
Quintessence
Batwingfördel
ningen på 90° 
hos Quintessence 
downlights med
ger en faktor 1,5 
för  förhållandet 
mellan armatur
avståndet (d) 
och armaturhöj
den (h) över den 
belysta ytan.

LEDmodul

Tunable white
I ERCO armaturer  
med tunable 
white LED 
moduler kan  
ljusfärgen för
ändras steglöst 
mellan 2700K och 
6500K. Det bety
der att ljusatmo
sfären i rummet 
kan anpassas till 
dagsljuset eller 
den personliga 
stämningen.

ERCOs driftdon 
för infällda tak
armaturer arbe
tar med ljusreg
leringsmetoderna 
CCR, eller en 
kombination av 
CCR och PWM 
(pulsbredds
modulering). De 
passar utmärkt 
för filminspelning 
med höga belys
ningsnivåer.

ERCOs driftdon
ERCO satsar av 
kvalitetsskäl på 
specialutvecklade  
driftdon för DALI  
och fasreglerbara  
armaturer. Alla 
armaturer med 
ERCOdriftdon  
har enhetliga  
ljusreglerings
egenskaper på 
1–100%, vid 
DALIdrift till och 
med ner till 0,1%. 
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Lins-wallwashers
 Linswallwashers 
skapar med sina 
 kontinuerliga 
ljusgradienter en 
mycket  enhetlig 
ljussättning i ver
tikalled och är 
därmed avsedd 
för användning 
där hela  väggen 
ska  framhävas, 
som i entrépar
tier eller när  

Lins-wallwashers
Belysta vertikala ytor ger betrak
taren ett ljust, öppet intryck av 
rummet gör och  linswallwashers 
till en självskriven komponent i 
en kvalitativ ljusplanering. För en 
effektiv belysning är Quintessence 
utrustad med en specialutvecklad 
wallwasherlins vilket möjliggör 
stora armaturavstånd. Den jämna 
ljusfördelningen på väggen och 
en cutoff på 80° mot rummet 
förhöjer den visuella komforten. 
Egenutvecklade driftdon möjlig
gör lång livslängd med minimala 
krav på underhåll. Den höga verk
ningsgraden möjliggör små opti
merade armaturer. Quintessence 
linswallwashers erbjuder plane
raren litet inbyggnadsdjup och 
därmed stor frihet att utforma 
belysningen i rum med både lågt 
och högt i tak.

Wallwasherreflektor

tavlor på utställ
ningar måste 
belysas mycket 
jämnt.

Quintessence kvadratisk Wallwasherteknik

Litet inbygg-
nadsdjup
Vid brist på ut  
rymme är  varje 
millimeter in  
byggnadsdjup 
för en armatur 
avgörande. Följ
aktligen utveck
lar ERCO  speciella 
armaturer för 
låga inbyggnads
djup, som garan
terar mycket god 
ljuskvalitet även 
vid mycket trånga 
utrymmen.

Stora armatur-
avstånd 
Wallwashers ger 
ett ljusare intryck 
av rummet än 
downlights med 
samma anslutna 
effekt. Tack vare 
ljustekniken pas
sar  Quintessence 
lins wallwashers 
perfekt för  stora 
avstånd. Arma
turavståndet (d) 
kan vara ungefär 

upp till 1,5 gång
er  väggavståndet 
(a). Detta ska 
motsvara ca 1/3 
av takhöjden.

LEDmodul med 
linssystem 
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max. 20°

360°

α

Riktstrålkastare
Accenter styr betraktarens blick 
– de framhäver och formar före
mål och betonar delar av rum
met. Quintessence riktstrålkas
tare  förenar flexibiliteten hos 
strålkastare för strömskena med 
det rena utseendet hos en infälld 
 takarmatur. När det gäller belys
ning av tillfälliga  utställningar 
eller vid varuexponering kan 
ERCOs riktstrålkastare vridas 360° 
och svängas upp till 20°. De tre 
ljusfördelningarna narrow spot, 
spot och flood utnyttjar Spherolit 
linstekniken och utmärker sig 
genom en jämn ljusfördelning 
med mjuk gradient. En darklight
reflektor under Spherolitlinsen 
förhöjer den visuella komforten – 
även vid breda spridningsvinklar.

LEDmodul med 
kollimator 

Spherolitlins

Darklightreflektor

Spot
Standardljusför
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av 
alla typer, sär
skilt för modelle
ring av tredimen
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Flood
För effektiv 
accentuering av 
större objekt eller 
för att  framhäva 
större ytor i 
delar av rummet. 
 Spridningsvinkel 
25°–35°.

Quintessence kvadratisk Riktstrålkastarteknik

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan arma
tur och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Kan svängas och 
låsas
Riktstrålkastarna 
kan vridas i 360° 
och svängas upp 
till 20°. Armatu
ren kan låsas för 
en fast inställ
ning.

Accentuering
För accentbelys
ning har en lut
ningsvinkel (α) 
på 20° visat sig 
vara bäst. Det 
ger god modelle
ring utan alltför 
markerat släp  
ljus, och oönska 

de skuggor av 
betraktaren und
viks.

Tumregel:  
α = 20°
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 18.5

Färgat ljus

Tunable white

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Cut-off 40°/80°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO darklight-reflektor
– Downlight: avbländningsvinkel 40°
– Aluminium, eloxerad, sidenmatt

eller

Wallwasher-reflektor
– Avbländningsvinkel 80°
– Aluminium, eloxerad, sidenmatt

2 ERCO LED-modul
– High-power LED: varmvitt (3000K),

neutralvitt (4000K) eller RGBW
– Chip on board LED: tunable white

(2700-6500K)
– Riktstrålkastare med kollimatoroptik

av optisk polymer

3 Diffusor eller lins
– Av optisk polymer
– Diffusorlins wide flood, extra wide

flood eller linssystem wallwash
– Riktstrålkastare med Spherolit-lins

narrow spot, spot eller flood

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Fästram: plast, svart
– Riktstrålkastare: 0°-20°, vridbar 360°.

Vrid- och svängvinkel är låsbara

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Inbyggnadsram: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence kvadratisk Infällda takarmaturer
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Punktaccentuering

Minimalistiska riktstrålkastare
med hög precision för briljanta
effekter i butiken

Med Quintessence Pinhole rikt-
strålkastare accentueras enskilda
föremål i butiken på ett diskret sätt.
I taket syns bara en liten ljusöpp-
ning. Armaturen smälter elegant
in i taket som en nästan osynlig,
teknisk detalj. Tack vare den lång-
smala öppningen kan armaturhuset
svängas i taket medan vridmeka-
nismen gör det möjligt att rikta
in armaturen med stor precision.
Quintessence Pinhole riktstrålkas-
tare uppfyller kravet ”Ljus, inte

armaturer” och styr kundens upp-
märksamhet mot det väsentliga.

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Smal rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 3W
210lm - 410lm
Ljusfördelning: Narrow spot

COB LED-modul
10W
1005lm - 1510lm
Ljusfördelning: Spot

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-ph
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d113

12
4

d104

Storlek

Vit

10 000 färger *

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer med high-power LED

Ljusfördelning

Storlek 3

Styrning

Ljusfärg

Effektnivå LED
2W/275lm

3W/410lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Riktstrålkastare

Narrow spot

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör Betong- 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring
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d104

12
4

d113

Storlek

Vit

10 000 färger *

On/off

DALI

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer med Chip on board LED

Ljusfördelning

Styrning

Storlek 3

Effektnivå LED

Riktstrålkastare

Spot

10W/1510lm

Ljusfärg
2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Färg  
(armaturhus)

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017290

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-ph
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max. 30°

360°

α

Spherolitlins

Darklightreflektor

Spot
Standardljusför
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av 
alla typer, sär
skilt för modelle
ring av tredimen
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Quintessence Pinhole Riktstrålkastarteknik

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan arma
tur och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Kan svängas och 
låsas
Riktstrålkastarna 
kan vridas i 360° 
och svängas upp 
till 30°. Armatu
ren kan låsas för 
en fast inställ
ning.

Accentuering
För accentbelys
ning har en lut
ningsvinkel (α) 
på 30° visat sig 
vara bäst. Det 
ger god modelle
ring utan alltför 
markerat släp  
ljus, och oönska 

de skuggor av 
betraktaren und
viks.

Tumregel:  
α = 30°

Riktstrålkastare 
Accenter leder betraktaren visu
ellt – de betonar och modellerar 
objekt. Hos Quintessence Pinhole  
syns bara en liten ljusöppning  
på 72x35 mm i taket. Armaturen  
anpassar sig på detta sätt elegant  
i takbilden och försvinner nästan  
som teknisk detalj. Quintessence  
Pinhole riktstrålkastare kan vridas  
i 360° och svängas i upp till 30°  
för belysning av växlande utställ 
ningar eller för produktpresen 
tation. De två ljusfördelningarna  
narrow spot och spot använder en  
Spherolitlinsteknik och känne
tecknas av smala spridningsvink
lar och hög effektivitet.

LED-teknik
Quintessence 
riktstrålkastare  
finns med två  
olika LEDtekni
ker: Highpower
LED kännetecknas 
av exakt ljuskägla  
och ger möjlig
het till en ljus
fördelning under 
10°. Chipon
BoardLED erbju
der istället möj
ligheten att välja 

bland upp till 
åtta spektrum 
och en ljusför
delning mindre 
än 20°.

ciella produkt
grupper.

Finns i många 
ljusfärger
Ljus måste vara 
perfekt avstämt 
så att det passar 
till material och 
färg samt rumsy
tor. ERCO erbju
der här många 
olika, fint anpas
sade ljusfärger 
från varmvitt till 
neutralvit samt 
spektrum för spe

LEDmodul med 
kollimator 
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED / Chip
on board LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Cut-off 30°/50°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot eller

spot

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Chip on board LED: varmvitt (2700K

eller 3000K), neutralvitt (3500K eller
4000K) eller Fashion (3000K)

– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täcklock med avbländningskon
– Vitt
– Ljusöppning 72 x 35mm, svart invän-

digt
– Avbländningsvinkel 30°/50°
– Plast

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-25mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Svängbart 0°-30°.
– Fästring: plast, svart
– Vridbar 360°. Vridvinkeln kan arrete-

ras

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Täcklock och infällningsring: ytterli-
gare 10 000 färger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer
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Exklusivt ljus för rum
med högt i tak

Ljusverktyget för väl avbländat
ljus från taket

Atrium dubbelfokus-downlights
är tack vare sina höga ljusflöden
och speciella ljusfördelningar myc-
ket lämpliga för rum med högt i
tak. Linssystemen med kollimator
och Spherolit-lins skapar smalstrå-
lande downlight-ljusfördelningar
eller fungerar som wallwashers
för en energieffektiv, precis och
mycket jämn vertikal belysning
även vid små väggavstånd. På
alla utföranden bidrar den svarta
avbländningskonen till ett diskret

utseende. Den säkerställer även
hög visuell komfort genom att
luminanserna minimeras då blicken
riktas mot armaturen. Därigenom
uppstår en koncentrerad allmänbe-
lysning vid användning i rum med
lågt i tak. För rum med lutande
tak finns en infälld variant som
kompenserar för lutningsvinklar
upp till 30°. De egenutvecklade
driftdonen ger armaturgrupper
enhetliga driftegenskaper och ljus-
regleringsvärden ned till 1% – ett

viktigt kriterium för användning
som salongsbelysning i biografer,
teatrar och konserthus.

Atrium dubbelfokus Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för allmänbelysning. God visuell
komfort för rum med högt i tak.

LED-modul
6W - 38W
630lm - 4920lm
Ljusfördelning: Flood, Wide flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn belysning av höga väggar.

LED-modul
10W - 30W
930lm - 4125lm
Ljusfördelning: Wallwash

Atrium dubbelfokus Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/atrium-df
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Atrium dubbelfokus Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek Storlek  3 Storlek  5

Effektnivå 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 Linswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

Downlights Linswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Betong 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring
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Storlek  7

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlights Linswallwashers

Flood Wallwash

Wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014930

Design och användningsområde:
www.erco.com/atriumdf
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Atrium dubbelfokus Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

Betong 
infällningsdosa

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsring Täcksats

Distansskiva Täckring

Storlek  2 Storlek  4

Effektnivå 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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014930

Design och användningsområde:
www.erco.com/atriumdf
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Dubbelfokus-downlights
Dubbelfokus-downlights  passar 
för en horisontell belysning med 
mycket höga krav på visuell kom-
fort. I rum med högt i tak, till 
exempel teatrar, atrier, läs- och 
hörsalar, erbjuder dubbelfokus-
downlights en perfekt ljuslösning 
tack vare sin goda avbländning. 
I rum med lågt i tak, till  exempel 
i detaljhandeln eller inom för-
valtning skapas en koncentrerad 
grundbelysning. Ljuset som proji-
ceras via Spherolit-linser avblän-
das med en svart kon, som starkt 
begränsar insynen i armaturen. 
Egenutvecklade driftdon fungerar 
perfekt i praktisk tillämpning med 
en optimerad, enhetlig ljusregle-
ring och passar även för filmin-
spelning. I kombination med en 
värmehantering optimerad för att 
behålla ljusflödet under lång tid 
skapas effektiva belysningsan-
läggningar med minimala krav på 
underhåll.

Avbländningskon

Atrium Teknik för dubbelfokus-downlights

Passar även för 
sneda tak 
En variant av 
dubbelfokus-
downlights med 
svängvinkel på 
upp till 30° kan 
monteras även i 
sneda tak.

Stora lumen-
paket
Linssystemets 
goda  avbländning 
medför  stora 
lumenpaket 
med god visuell 
 komfort.

LED-modul med 
kollimator 

Spherolit-lins

till 0,1%. ERCOs 
driftdon för 
infällda takarma-
turer arbetar med 
ljusreglerings-
metoden CCR, 
eller en kombina-
tion av CCR och 
pulsbreddsmodu-
lering. De passar 
utmärkt för film-
inspelning i LED-
ljus.

ERCOs driftdon
ERCO satsar av 
kvalitetsskäl på 
specialutvecklade  
driftdon för DALI-  
och  fasreglerbara 
armaturer. Alla 
armaturer med 
ERCO-driftdon 
har enhetliga 
ljusreglerings- 
egenskaper på 
1–100%, vid 
DALI-drift till 
och med ned 
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80%

h

Dubbelfokus-wallwasher
Jämnt belysta väggar höjer ljus-
hetsintrycket och ger en repre-
sentativ karaktär åt rum med högt 
i tak, som foajéer eller plenisalar. 
Med Atrium dubbelfokus-wall-
washer står planerarna inte läng-
re inför utmaningen att behöva 
placera armaturer flera meter från 
väggen för att få en god, jämn 
vertikal belysning. Optikens spe-
ciella Spherolit-lins skapar redan 
vid ett kort väggavstånd ett högt 
ljusinfall på väggen och en jämn 
ljusfördelning på det  vertikala 
planet. Sålunda är ett  förhållande 
på 1:5 mellan avståndet till 
 väggen och rumshöjden möjligt. Avbländningskon

Atrium Teknik för dubbelfokus-wallwasher

LED-modul med 
kollimator 

Spherolit-lins

Utmärkt jämnhet
ERCOs armaturer 
uppnår en ovan-
ligt jämn  vertikal 
belysning och 
därmed balanse-
rade kontrastför-
hållanden

Vertikal 
belysning
Bred väggbelys-
ning får rummet  
att verka större  
och höjer ljus-
hetsintrycket.  
Vertikala ytor 
dominerar dess-
utom vår upp-
fattning och 
fungerar som 
orientering. Ett 
differentierat 
ljuskoncept med 

vertikal belysning 
ökar kostnads-
effektiviteten  
och höjer ljus-
kvaliteten.

Anordning av armaturer
För att inte behöva montera  
wallwashers med flera meters 
avstånd från väggen i rum som 
består av flera plan har ERCO  
tagit fram speciella dubbelfokus-
wallwashers. Det perfekta vägg-
avståndet (a) är här bara en  
femtedel av rumshöjden (h)

Tumregel: a = 1/5 x h

Avstånd mellan 
armaturer vid 
höga väggar
För en hög hori-
sontal jämnhet 
är det perfekta 
armaturavståndet 
för dubbelfokus-
wallwashers  
1,3 gånger vägg-
avståndet.

d = 1,3 x a
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Utmärkt jämnhet

Wallwashing för rum med
högt i tak

För sneda tak

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Optisk cut-off 40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Låsbar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: flood, wide flood

eller wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Avbländningskon
– Optisk cut-off 40°
– Plast, svartlackerat

eller

Bländskyddsring (dubbelfokus för
sneda tak)

– Aluminiumgjutgods eller plast, vitt
på utsidan, svart på insidan

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1-25mm

(storlek 3-4) eller 1-30mm (storlek
5-7)

– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Vridbar 360°
– Fästring: plast, svart
– För sneda tak: svängbar 0°-30°. Vrid-

och svängvinkel är låsbara

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Avbländningskon: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Infällningsring: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Atrium dubbelfokus Infällda takarmaturer
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Precis och effektiv

Infällda takarmaturer för buti-
ker, hotell, restauranger och
privatbostäder

I form av många små ljuskällor i
taket ger downlighten i Starpoint-
familjen en effektiv allmänbelys-
ning. En bred ljusfördelning står för
den yttäckande belysningen och
den ovala varianten för vägvisning.
Den lilla storleken på armaturen
ger en mycket diskret framtoning
som passar utmärkt i hemmiljö.
Med sitt effektpaket passar Star-
point downlights mycket bra för
butiker, hotellrum och privatbo-
städer. För att tillgodose olika

designkrav, finns utanpåliggande
infällningstillbehör eller tillbehör
för slät infällning.

Starpoint Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W
600lm - 830lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W
600lm - 830lm
Ljusfördelning: Oval flood

Starpoint Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/starpoint
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Tillbehör

Storlek

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

Starpoint Infällda takarmaturer

Storlek 2

Effektnivå LED

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Betong 
infällningsdosa Täcksats

Kassett för  
paneltak Täckring

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015214

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 8.4

h

Små armaturmått

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningskon
– Optisk cut-off 30°
– Plast, svart

4 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerad,

utformat som kylkropp
– Utanpåliggande infällningstillbe-

hör: fjäderfäste för taktjocklekar på
1-25mm. Inbyggnadsring aluminium-
gjutgods, vit

– Tillbehör för slät infällning: fäste för
taktjocklek 12,5-25mm. Inbyggnads-
ring: plast, vit

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Ljusfärger: 2700K eller 4000K med

CRI 90
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Starpoint Infällda takarmaturer
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Ljusteknisk design för
alla typer av
arkitektur

Den prisvärda infällda takar-
maturen för kontors- och
allmänbelysning

Klar, enkel och kompakt: Skim
infällda takarmaturer förenar ett
attraktivt utseende med hög ljus-
kvalitet och ett enastående pris/
prestandaförhållande. Skim är
framför allt avsedd för belysning
i kontor, korridorer, foajéer och
kommunikationsytor i förvalt-
ningsbyggnader. Det mångsidiga
programmet används med fram-
gång även i detaljhandeln och
hotell. Skim är ett kompakt punkt-
ljus som finns i flera praktiska

storlekar, effekttal och ljusför-
delningar och därigenom utgör
ett estetiskt alternativ till kon-
ventionella lysrörsarmaturer. Det
specialutvecklade linssystemet
av optisk polymer utmärker sig
inte bara genom sitt attraktiva
utseende, utan erbjuder även hög
verkningsgrad, hög jämnhet och
god visuell komfort. Beroende på
vilken ljusfördelning som används
ger Skim en komfortabel och myc-
ket ekonomisk grundbelysning med

stora armaturavstånd eller en ergo-
nomisk avbländning enligt gällande
standarder för kontorsarbetsplatser.
Skim armaturer finns i svart eller
vitt och monteras enkelt och till låg
kostnad tack vare den integrerade
inbyggnadsringen.

Skim Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W - 28W
840lm - 3690lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W - 28W
840lm - 3690lm
Ljusfördelning: Oval flood

Skim Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/skim
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Skim Infällda takarmaturer

Tillbehör

Ljusfärg

Styrning

Ljusfördelning

Färg  
(avbländnings-
kon)

Storlek

Vit

Svart

Vit

Svart

Storlek 3 Storlek 5

Effektnivå 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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Betong 
infällningsdosa Täckring

Täcksats

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014686

Design och användningsområde:
www.erco.com/skim
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 14.3

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

Montering utan verktyg

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningskon
– Vit (RAL9016) eller svart
– Optisk cut-off 30°
– Plast
– Med utanpåliggande infällningstillbe-

hör

4 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Fjäderfäste upp till max. 25mm

(storlek 3) eller 40mm (storlek 5)
taktjocklekar

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Skim Infällda takarmaturer
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Effektiv och prisvärd

Kombinationen av visuell kom-
fort och inbyggnadsdjup är
unik. Compact väljer en ny väg
för belysningen – Compact,
unik

Nya möjligheter skapas när männi-
skor väljer nya vägar. Compact är
en ny kombination av god visuell
komfort och extra lågt inbyggnads-
djup. De olika ljusfördelningarna
extra wide flood och oval flood
möjliggör omfattande användning
på kontor och inom förvaltning,
och även i butikslokaler.
Den unika oval flood-fördelningen
passar mycket bra för belysning
av bord och kommunikationsytor.
Även generös och jämn belysning

av vertikala ytor är möjlig med
hjälp av wallwashers. Den kreativa
planeraren får därmed tillgång
till differentierade ljusverktyg för
effektiv visuell komfort även vad
gäller kompakta downlights.

Compact Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W - 40W
840lm - 5500lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W - 40W
840lm - 5500lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 40W
840lm - 5500lm
Ljusfördelning: Wallwash

Dubbelwallwashers
Axialsymmetrisk ljusfördelning för
belysning av parallella väggar, bland
annat tamburer och korridorer.

LED-modul
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Ljusfördelning: Double wallwash

Compact Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/compact
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

Effektnivå LED

Storlek 3 Storlek 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 Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Betong 
infällningsdosa Distansskiva Täcksats

Inbyggnadsring Kassett för  
paneltak Täckring
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Storlek 5 Storlek 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 Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

Downlights Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013681

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek

On/off

DALI

Storlek 8

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

40W/5500lm

Downlights Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Effektnivå LED

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013681

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact

Tillbehör
Betong 
infällningsdosa

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsring Täcksats

Distansskiva Täckring
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 12.1

Dubbelwallwashers

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood, wallwash eller double
wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Bländskyddsring med kryssraster
– Optisk cut-off 30°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Optisk cut-off 30° eller 40°
– Plast eller metall, aluminiumbelagd,

silver, strukturerad, med diffusor på
undersidan

4 Infällningsring
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar 1-25mm

(storlek 3-4) eller 1-30mm (storlek
5-8)

– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsring beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp
– Vridbar 360°

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsring med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-
takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Infällningsring: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compact Infällda takarmaturer
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Effektiva och
arkitektoniska

Verktyget för speciell belysning.
Quadra kompletterar arkitektu-
ren

Arkitektur måste beröra – Quadra
är det rätta verktyget. Denna down-
light utgör det perfekta verktyget
för planeraren genom sin enkla ele-
gans och nyskapande, högeffektiva
ljusteknik. Tack vare det extra låga
inbyggnadsdjupet och den goda
visuella komforten är Quadra den
rätta armaturen för förvaltnings-
byggnader och kontor, och även för
butikslokaler och bostäder.
Ljusfördelningarna extra wide flood
och oval flood gör den lämplig att

använda i effektiv allmänbelysning
– även för befintliga byggnader.
Dessutom möjliggör Quadra med
sin geometriska form bred väggbe-
lysning med större axelavstånd och
utan störande ljus in mot rummet
– och samtidigt med hög armatur-
verkningsgrad.

Quadra Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Dubbelwallwashers
Axialsymmetrisk ljusfördelning för
belysning av parallella väggar, bland
annat tamburer och korridorer.

LED-modul
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Ljusfördelning: Double wallwash

Quadra Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quadra
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Quadra Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek Storlek 3 Storlek 4

Effektnivå 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 Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood

Oval flood

Downlights Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Betong 
infällningsdosa

Inbyggnadsram 
dubbel

Kassett för  
paneltak

Inbyggnadsram Distansskiva Täckram
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Storlek 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Downlights Linswallwashers

Extra wide flood Wallwash

Downlights oval flood Dubbelwallwashers

Oval flood Double Wallwash

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013749

Design och användningsområde:
www.erco.com/quadra
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 11.1

Dubbelwallwashers

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood, wallwash eller double
wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Bländskyddsram med kryssraster
– Optisk cut-off 30°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Optisk cut-off 40°
– Metall, aluminiumbelagd, silver,

strukturerad, med diffusor på under-
sidan

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, utformat som

kylkropp

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsram med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-
takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Inbyggnadsram: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quadra Infällda takarmaturer
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Egen design för energieffek-
tivt och ergonomiskt ljus på
kontoret

Med Jilly infällda takarmaturer
erbjuder Jilly-familjen en mycket
energieffektiv lösning för belys-
ning av kontorsarbetsplatser i
enlighet med gällande standar-
der. Det distinkta utseendet och
det markanta bländskyddsrastret
gör samtidigt Jilly till ett design-
statement som skiljer sig från
konventionella kontorsarmaturer.
Ljustekniken i Jilly baseras på ett
högeffektivt linssystem i kombina-
tion med ett bländskyddsraster som

ger visuell komfort och ljusutbyte
på samma höga nivå. Prestanda
och ljusfördelning möjliggör stora
armaturavstånd för normenliga,
ekonomiska belysningslösningar.
Med Jilly infällda takarmaturer
kan ljusplanerarna välja mellan två
kvadratiska storlekar och en linjär
armatur. Det betyder att format
och ljusflöde kan anpassas till den
aktuella rumssituationen. Många
genomtänkta detaljer underlättar

monteringsarbetet och gör installa-
tionen enkel, rationell och säker.

Jilly kvadratisk Infällda takarmaturer

283ERCO Program 2019

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



Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
10W
1500lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly kvadratisk Infällda takarmaturer
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Jilly kvadratisk Infällda takarmaturer

Tillbehör

Färg  
(avbländnings-
raster)

Storlek 5 Storlek 14

Ljusfärg

Effektnivå LED

Storlek

10W/1500lm 36W/5760lm

Ljusfördelning
Downlights Downlights  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlights

Extra wide flood

Styrning
On/off

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Silver

Svart

Silver

Svart

Förstärkningsprofil Inbyggnadsram

Betong- 
infällningsdosa

Kassett för  
paneltak

Distansskiva Täckram

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017875

Design och användningsområde:
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 kvadratisk Infällda takarmaturer

Extra wide flood
Den rotations
symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger  avståndet 
till ytan som 
ska belysas. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 
god igenkän

ning av  ansikten. 
Det betyder att 
Jilly kvadratisk är 
lämplig för hög
kvalitativ allmän
belysning i bygg
nader av vitt 
skilda slag.

Jilly ljusfördelningar: Perfekt 
belysning för påkostade  
kontors- och förvaltningsbygg-
nader
I Jilly utnyttjar ERCO  precisionen 
och effektiviteten hos linser för 
att styra ljuset. Jilly linjär har en 
design som kännetecknas av stora 
ljusöppningar i taket. För behag
lig visuell komfort  använder 
ERCO Midpower LED med bländ
skyddsraster i svart eller silver 
i denna armatur. De breda ljus
fördelningarna medger stora 
armaturavstånd, vilket i sin tur 
gör det möjligt att minimera anta
let armaturer för att skapa låga 
investeringskostnader. Utanpå
liggande takarmaturer är en opti
mal belysningslösning för i syn
nerhet energieffektiva nybyggen 
med massiva, termiskt aktiverade 
betongtak.

För bästa 
 möjliga visuella 
komfort 
Ett avbländnings
raster begränsar 
insynen i arma
turen och möj
liggör god visuell 
komfort även vid 
en spridningsvin
kel på 90°. Med 
avbländningsras
ter i svart eller 
silver kan  Jilly 
kvadratisk anpas
sas till material 
och färg i taket.

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda axi
alsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på tvären 
mot armaturen. 

Två storlekar
Jilly kvadratisk 
finns i två stor
lekar på 152mm 
eller 375mm. 
Den större arma
turen  erbjuder 
belysning som 
uppfyller gällan
de standarder för 
utrymmen med 
kontorsarbets
platser. En effek
tiv,  zonvis ljus
planering kan 
 uppnås genom 
att de  större 

 armaturerna 
kompletteras 
med de mindre 
för kommuni
kationsytor och 
biutrymmen.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Oval wide flood:  
Belysning för kommunikations-
ytor och korridorer
Genom radvis montering av arma
turer med ljusfördelningen oval 
wide flood skapas en linjär belys
ning med armaturavstånd på upp 
till 1,5 gånger armaturens höjd 
över ytan som ska belysas. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly kvadratisk Infällda takarmaturer

Två ljusfördelningar för belys-
ning av kontorsarbetsplatser 
och förvaltningsbyggnader
Jilly kvadratisk erbjuder planerar
na två ljusfördelningar för  zonvis 
och perceptionsorienterande be
lysning i kontors och förvalt
ningsbyggnader. Ljusfördelning
en extra wide flood används för 
allmänbelysning. Oval wide flood 
ger effektiv belysning för kon
torsarbetsplatser. De breda ljus

fördelningarna möjliggör stora 
armaturavstånd och därigenom 
ekonomiska lösningar. 
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Extra wide flood: 
Allmänbelysning för kontor och 
förvaltning
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 14.8

Förhöjd visuell komfort

Litet inbyggnadsdjup

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank

4 Armaturhus
– Plast, vit
– Storlek 14: fäste för taktjocklek

1-45mm. Utanpåliggande infällnings-
tillbehör

5 Infällningsram (storlek 5)
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

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
– Kassett för systemtak, t.ex. 600 x 600
Please contact your ERCO consultant.

Jilly kvadratisk Infällda takarmaturer
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Egen design för energieffek-
tivt och ergonomiskt ljus på
kontoret

Med Jilly infällda takarmaturer
erbjuder Jilly-familjen en mycket
energieffektiv lösning för belys-
ning av kontorsarbetsplatser i
enlighet med gällande standar-
der. Det distinkta utseendet och
det markanta bländskyddsrastret
gör samtidigt Jilly till ett design-
statement som skiljer sig från
konventionella kontorsarmaturer.
Ljustekniken i Jilly baseras på ett
högeffektivt linssystem i kombina-
tion med ett bländskyddsraster som

ger visuell komfort och ljusutbyte
på samma höga nivå. Prestanda
och ljusfördelning möjliggör stora
armaturavstånd för normenliga,
ekonomiska belysningslösningar.
Med Jilly infällda takarmaturer
kan ljusplanerarna välja mellan två
kvadratiska storlekar och en linjär
armatur. Det betyder att format
och ljusflöde kan anpassas till den
aktuella rumssituationen. Många
genomtänkta detaljer underlättar

monteringsarbetet och gör installa-
tionen enkel, rationell och säker.

Jilly linjär Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
36W
5760lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Downlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
36W
5760lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly linjär Infällda takarmaturer
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97
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1111

Storlek

Jilly linjär Infällda takarmaturer

Ljusfärg

1125mm

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Ljusfördelning

Styrning

Downlights Downlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

On/off

DALI

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017876

Design och användningsområde:
www.erco.com/jilly-linear

Färg  
(avbländnings-
raster)

Silver

Svart
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Extra wide flood
Den rotations
symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger  avståndet 
till ytan som 
ska belysas. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 
god igenkänning 

av ansikten. Det 
betyder att Jilly 
linjär är lämplig 
för högkvalitativ 
allmänbelysning i 
byggnader av vitt 
skilda slag.

Jilly ljusfördelningar: Perfekt 
belysning för påkostade  
kontors- och förvaltningsbygg-
nader
I Jilly utnyttjar ERCO  precisionen 
och effektiviteten hos linser för 
att styra ljuset. Jilly linjär har en 
design som kännetecknas av stora 
ljusöppningar i taket. För behag
lig visuell komfort  använder 
ERCO Midpower LED med bländ
skyddsraster i svart eller silver 
i denna armatur. De breda ljus
fördelningarna medger stora 
armaturavstånd, vilket i sin tur 
gör det möjligt att minimera anta
let armaturer för att skapa låga 
investeringskostnader. 

Linjär form
Jilly linjär finns 
med måtten  
1111 x 122mm. 
Den linjära geo
metrin gör det 
möjligt att  skapa 
en riktning för 
rummet i taket.

För bästa 
 möjliga visuella 
komfort 
Ett avbländnings
raster begränsar 
insynen i armatu
ren och möjliggör 
god visuell kom
fort även vid en 
spridningsvinkel 
på 90°. 

Med avbländnings
raster i svart eller 
silver kan  Jilly lin
jär anpassas till 
material och färg 
i taket.

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda axi
alsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på tvären 
mot armaturen. 

Jilly linjär Infällda takarmaturer
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Två ljusfördelningar för belys-
ning av kontorsarbetsplatser 
och förvaltningsbyggnader
Jilly linjär erbjuder  planerarna två 
ljusfördelningar för zonvis och 
perceptionsorienterande belys
ning i kontors och förvaltnings
byggnader.  Ljusfördelningen 
extra wide flood används för all
mänbelysning. Oval wide flood 
ger effektiv belysning för kon
torsarbetsplatser. De breda ljus
fördelningarna möjliggör stora 

armaturavstånd och därigenom 
ekonomiska lösningar.
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval wide flood:  
Normenlig belysning för kon-
torsarbetsplatser 
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i belysning
en av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly linjär Infällda takarmaturer

Extra wide flood: 
Allmänbelysning för kontor och 
förvaltning
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.7

Förhöjd visuell komfort

Litet inbyggnadsdjup

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Montering utan verktyg

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank

4 Armaturhus
– Aluminiumprofil, vit, pulverlackerad
– Fäste för taktjocklek 1-30mm
– Utanpåliggande infällningstillbehör

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Varianter på förfrågan
– Mid-power LED: 2700K, 3000K,

3500K eller 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Jilly linjär Infällda takarmaturer
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Kraftpaket för linjär
estetik

Differentierat ljus från taket
med innovativ framtoning

Compar är ett kreativt verktyg för
arkitekter, ljus- och elplanerare:
Med denna innovativa familj för
infällda takarmaturer utökar ERCO
sortimentet av runda och kvadra-
tiska infällda takarmaturer med
en uttrycksfull linjär form. Den
smala armaturen – som finns i en
bredd på minst 52mm – bidrar till
en estetisk utformning av taket och
är tekniskt sett ett mycket effek-
tivt ljusverktyg med god visuell
komfort. De olika ljusfördelning-

arna för en differentierad allmän-
och kontorsbelysning passar väl
in i högkvalitativ arkitektur av alla
typer. Compar utgör ett attraktivt
alternativ till belysning med kon-
ventionella lysrörsarmaturer. Med
Compar kan individuella, infällda
ljuskoncept förverkligas i förvalt-
ningsbyggnader, på restauranger, i
kultur- och kontorslokaler.

Compar linjär Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
6W - 76W
630lm - 9840lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Downlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
6W - 76W
630lm - 9840lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
6W - 76W
630lm - 9840lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 24W
630lm - 3300lm

Compar linjär Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/compar-linear
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120

108

210

198

10
0

62

50

Compar linear Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Färg (bländ-
skyddsraster)

120mm 210mm

Effektnivå LED

Baugröße

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 Lins-wallwashers

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlights Downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Lins-wallwashers

Downlights  
oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Silver

Svart

Silver

Svart

Inbyggnadsram
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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 Lins-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

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Silver

Svart

Silver

Svart

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016057

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear
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Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda axi
alsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på  tvären 
mot  armaturen. 
Tack vare UGR< 
19 i 55°axeln 
lämpar den sig 
mycket väl för 
belysning av kon

Oval flood
Den axialsym
metriska ljusför
delningen oval 
flood  projicerar 
en ljuskägla på 
35°x90° i  linje 
med  armaturen. 
Särskilt vid linjär 
placering med
ger det stora 
 armaturavstånd, 
som möjliggör 
 kostnadseffektiv 
belysning av 

kommunikations
ytor och även av 
 långsträckta före
mål som bord.

Extra wide flood
Den rotations
symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger  avståndet 
till ytan som 
ska belysas. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 

Wide flood
 Ljusfördelningen 
60° wide flood 
hos Compar  linjär 
uppfyller med 
UGR<19 stan
dardkraven för 
kontorsarbets
platser.  Tack 
vare den rota
tionssymmetriska 
 ljusfördelningen 

kan planeraren 
sätta armaturen 
på valfritt sätt 
i taket, utan att 
påverka ljusef
fekten. 

god igenkänning 
av ansikten. Det
ta innebär att 
Compar  linjär 
passar för hög
kvalitativ allmän
belysning i bygg
nader av  olika 
slag.

torsarbetsplatser 
och stora konfe
rensbord.

Wallwash
Bred väggbe
lysning (wall
washing) avgör 
hur ljust rummet 
upplevs. Lins
wallwasherns 
 linjaritet ger 
en jämnt belyst 
 vertikal yta till 
och med vid för
hållandet 1:1,3 
mellan avstån
det till väggen 
och armaturav
ståndet.

Perfekta ljusfördelningar för 
högkvalitativ arkitektur- och 
kontorsbelysning
I Compar utnyttjar ERCO preci
sionen och effektiviteten hos lin
ser för att styra ljuset. Det möj
liggör små armaturer med stora 
ljusflöden. Den synliga delen av 
armaturen är ca 20% mindre än 
en kvadratisk downlight med sam
ma ljusflöde. Vad gäller ljustek
niken kan man med linser skapa 
 differentierade  ljusfördelningar, 
vars egenskaper inte längre 
avgörs av armaturens form. Med 
 Compar har ERCO fulländat  denna 
 utformning: Den linjära estetiken 
hos armaturen understryker arki
tekturens formspråk.  Armaturerna 
i taket syns mindre än många tra
ditionella downlights.  Denna 
armaturfamilj har fem ljusfördel
ningar som erbjuder  planerarna 
stor frihet i  ljusutformningen 
när rummet ska delas in i olika 
zoner. Resultatet blir  ljuslösningar 
anpassade till rummets använd
ning, vilka optimerar totalkostna
den för belysningsanläggningen 
tack vare energieffektiv belysning 
och stora armaturavstånd.

Compar linjär Infällda takarmaturer
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Liten tak-
utskärning
Compar finns 
i fyra storlekar 
med längderna  
120mm, 210mm, 
390mm och  
752mm och från 
bredden 52mm. 
Tack vare att  
kollimatorerna 
är monterade i 
rad syns endast 
en mycket liten 
del av armaturen 

i taket. Jämfört 
med downlights 
med kvadratisk 
takutskärning är 
den synliga ytan 
för Compar ca 
20% mindre vid 
samma ljusflöde.

Avbländnings-
raster för bästa 
möjliga visuella 
komfort 
Ett avbländnings
raster begränsar 
insynen i arma
turen och möj
liggör god visuell 
komfort även vid 
en spridningsvin
kel på 90°. Med 
avbländnings
raster i svart eller 

silver kan  Compar 
anpassas till 
material och färg 
i taket. 

ningen oval wide 
flood ger större 
jämnhet på bord, 
och ljuskäglans 
orientering på 
tvären mot arma
turen ger en lik
nande effekt som 
den bepröva
de linjära belys
ningen på konto
ret. Den smalare 
 ljusfördelningen 
oval flood med 
stora armaturav

Oval flood- 
varianterna 
i praktisk 
användning
Med 35°x90°  
och 90°x55° är 
 Compar linjärs 
båda ovala ljus
fördelningar 
dimensionerade 
för effektiv belys
ning av korrido
rer resp. kontors
arbetsplatser. Den 
breda ljusfördel

stånd passar för 
linjär belysning 
av korridorer.

Armaturplace-
ring för effek-
tivitet
De infällda tak
armaturerna 
 Compar linjär  
 erbjuder plane
raren fem ljus
fördelningar för 
en ljusplanering 
anpassad efter 
människans upp
fattningsförmå
ga. I kombina
tion med stora 

armaturavstånd 
ges en energi
effektiv ljuslös
ning, där arma
turplaceringen 
är avstämd efter 
rummets syfte 
på bästa  möjliga 
sätt.

Compar linjär Infällda takarmaturer
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

h

Fem ljusfördelningar för alla 
behov
Compar erbjuder planeraren dif
ferentierade ljusfördelningar för 
zonindelad belysning anpassad 
 efter människans uppfattnings
förmåga, lämplig för kontors och 
förvaltningsbyggnader och även 
kultur och restaurangprojekt. 
 Genom att välja rätt ljusfördel
ning, till exempel oval wide flood 
för kontorsarbetsplatser, oval 
flood för korridorer eller wallwash 

för vertikala ytor, kan stora arma
turavstånd tillämpas vilket ger 
kostnadseffektiva ljuslösningar. 
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval flood: 
Belysning för kommunikations-
ytor och korridorer
Genom att montera armaturer 
med ljusfördelningen oval flood 
skapas en linjär belysning med 
armaturavstånd på upp till 1,5 
gånger armaturens höjden över 
ytan som ska belysas.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Wallwash:
Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör 
avståndet från Compar linjär till 
väggen (a) vara ca en tredjedel av 
takhöjden (h). I wallwashertabel
lerna i ERCO katalog och produkt
databladen återfinns de optimala 
vägg och armaturavstånden för 
resp. belysningsstyrka.

Tumregel: a = 1/3 x h

Compar linjär Armaturernas anordning

Wide flood och oval wide flood:  
Normenlig belysning för 
 kontorsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.4

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Litet inbyggnadsdjup

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°/70°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Montering utan verktyg

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood eller oval
flood

eller

Reflektor (Linswallwasher)
– Plast, silverbelagd, högblank
– Softec-lins

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank
– Downlight: avbländningsvinkel 30°
– Wallwasher: avbländningsvinkel 70°

4 Infällningsram
– Utanpåliggande infällningstillbehör
– Fäste för taktjocklekar upp till 40mm
– Plast, vit
– För slätt infälld montering:
– infällningsram beställs separat, fäste

för tacktjocklekar 12,5–25mm

5 Armaturhus
– Aluminiumprofil, utformat som

kylkropp

6 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

– Inbyggnadsram: ytterligare
10 000 färger

– Takkanalsystem
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compar linjär Infällda takarmaturer
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Tredimensionell
ljussättning av
väggstrukturer

Släpljuswallwashers för beto-
ning av texturer på väggar

Lightgap lyfter fram materialens
känsla. Genom att släpljuswall-
washern gör så att fina strukturer
i trä och betong eller grova ytor
som natursten blir synliga, kan
denna armatur användas för
att framhäva historiska element
eller regionala material på ett
effektfullt sätt. Till skillnad från
traditionella wallwashers som ger
väggarna en mjuk karaktär, ska-
par Lightgap kontrastrikt ljus- och
skuggeffekter på ett effektfullt sätt.

Släpljuswallwasherns asymmetriska
ljusfördelning ger en extremt jämn
ljuskägla, även då armaturen sitter
så nära väggen som 10cm. Ljuset
kan bekvämt svängas i båda rikt-
ningar upp till en inställningsvinkel
på tio grader. Utöver markanta
textureffekter för stämningsfulla
ljussättningar erbjuder denna spe-
cialform av vertikal belysning även
en effektiv rumsbelysning i till
exempel restauranger och hotell.

Lightgap Infällda takarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Släpljus-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för accentu-
erad väggbelysning.

LED-modul
6W - 36W
630lm - 4950lm

Lightgap Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/lightgap
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57

73 311 912

Lightgap Infällda takarmaturer

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Ljusfärg

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Effektnivå 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

Släpljus-wallwashers

Släpljus

Släpljus-wallwashers

Släpljus
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1813

On/off

DALI

Vit

10 000 färger *

1813mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

36W/4950lm

Släpljus-wallwashers

Släpljus

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015203

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightgap
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Släpljus-wallwashers för beto-
ning av texturer på väggar
Lightgap framhäver det  påtagliga 
intrycket av arkitekturmaterial: 
Genom att släpljus-wall washers 
plockar fram de allra minsta struk-
turerna i trä, betong och råa ytor 
som natursten, möjliggör arma-
turen effektfull betoning av his-
toriska komponenter eller regio-
nala material. I jämförelse med 
traditionella wallwashers, som ger 
väggen en mjuk karaktär, åstad-
kommer Lightgap kontrastrika, 
påtagliga ljus- och skuggeffek-
ter. Genom sin asymmetriska ljus-
fördelning skapar släpljus-wall-
washern en extremt jämn ljus kägla 
även där armaturen placeras så 
nära väggen som 10cm.  Ljuset  
kan bekvämt svängas upp till en  
inställningsvinkel på 10 grader åt 
båda hållen. Denna  speciella ut-
formning av vertikal  belysning 
 erbjuder både särpräglade textur-
effekter för stämningsfull ljus-
sättning och effektiv rumsbelys-
ning, till exempel på restauranger 
och hotell.

Lightgap Monteringsanvisningar

Släpljus- 
wallwashers
Den mycket sma-
la ljusfördelning-
en hos släpljus-
wallwashern på 
litet avstånd från 
väggen  ljussätter 
reliefliknande 
ytor med jämnt 
ljus av hög kva-
litet.

Radmontering 
möjlig
Lightgap armatu-
rerna kan mon-
teras intill varan-
dra för att uppnå 
mycket jämn för-
delning av ljuset 
på väggen.

Systemdesign 
Lightgap pro-
grammet finns 
i tre längder för 
olika storlekar av 
rum. De enskilda 
armaturerna pla-
ceras längs hela 
väggen i rad utan 
mellanrum och 
ger då en jämn 
ljusfördelning på 
väggen.

Mycket god 
visuell komfort
Genom de små 
infällningsmåt-
ten för  Lightgap 
släpljus-wall-
washers  förblir 
armaturen dold 
och understöd-
jer därmed den 
mycket goda 
visuella komfor-
ten. 

Avbländnings-
vinkeln (α) beror 
av det upphäng-
da takets läge 
resp. storleken på 
armaturens ljus-
öppning.

Svängbar 10° 
I efterhand kan 
Lightgap  svängas 
+/- 10° i mon-
teringsprofilen 
för att åstadkom-
ma en perfekt 
ljusfördelning på 
väggen.

Takkonstruktio-
nen definierar 
ljuseffekten
Med modul-
upphängda tak 
kan spridnings-
vinkeln påver-
kas vid släpljus- 
wallwashers. 

En smal  öppning 
mellan väggen 
och det upp-
hängda taket 
minskar ljuskäg-
lans storlek på 
golvet.
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2

4
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Släpljuswallwasher

Rampmontering möjlig

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Svängbar ±10°

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 217

1 ERCO Spherolit-lins

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus
– Aluminiumprofil
– Radmontering möjlig
– Klämma: metall, svart pulverlackerad

4 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Anslutning: 3- eller 5-polig stickkon-

takt med anslutningsledning (Wago
eller Wieland)

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightgap Infällda takarmaturer
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Utanpåliggande takarmaturer LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serie-
tillverkningen. För maximal effek-
tivitet, imponerande ljuskvalitet 
och hög visuell komfort utveck- 
lar och tillverkar ERCO LED-
modulerna för utanpåliggande 
takarmaturer i egen regi. Lysdio-
dernas placering på kretskortet är 
utformad för att passa det optis-
ka systemet och ge rätt ljuseffekt.  
ERCOs ljusverktyg möjliggör däri-
genom en effektiv belysning med 
bibehållet högt ljusflöde under 
lång tid. Den kontinuerliga kvali-
tetskontrollen av LED- modulerna 
garanterar hög tillförlitlighet. 
Den passiva värmehanteringen är 
dimensionerad för lång livslängd 
hos LED och möjliggör på så sätt 
minimalt underhåll av armatu- 
rerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Mid-power-LED
Mid-power-LED 
kännetecknas av 
en lägre luminans 
och hög effekti-
vitet och passar 
därför som ytbe-
lysning med hög 
visuell komfort 
för kontorsar-
betsplatser.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora anspråk  
på bibehållet  
ljusflöde och 
exakta ljusfördel-
ningar.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande  
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde. Max-
imalt 10% av 
dessa LED får  

ligga under detta 
fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10).  
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high- och 
mid-power LED 
motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Kompakt lins-
system
I downlights är 
kollimatorer och 
linser integrerade 
till ett enda lins-
system för ännu 
högre effektivi-
tet, vilket möjlig-
gör mycket platta 
armaturer.

Visuell komfort 
för kontor
Den särskilda 
geometrin med 
kompakta lins-
system möjliggör 
god avbländning 
med ljusfördel-
ningen wide flood 
– bland annat för 
kontorsarbets-
platser – och med 
ljusfördelningen 
extra wide flood 
skapas en jämn 

allmänbelysning 
med stora arma-
turavstånd.

Diffusorlins
Den mycket bre-
da och jämna 
ljusfördelningen 
hos Quintessence 
uppnår en sprid-
ningsvinkel på 
90° med en cut-
off på 40°. 

Systemet med 
diffusorlins 
och darklight- 
reflektor erbjuder 
mycket god visu-
ell komfort.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll.

Utanpåliggande takarmaturer Linssystem

Linssystem med 
avbländnings-
raster
Genom kollima-
torer monterade  
i rad reduceras 
ljusöppningens 
storlek. Ett svart 
och ett silver-
färgat avbländ-
ningsraster ska-
par god visuell 
 komfort med de 
fyra downlight- 
ljusfördelning-

arna wide flood, 
extra wide flood, 
oval flood och 
oval wide flood.

Effektiv  
Spherolit-teknik 
med linser
Ljusstyrningen  
sker effektivt 
med hjälp av tre 
element: Primär-
optiken med lin-
sen direkt på 
LED-chippet för 
en halvklotfor-
mad ljusfördel-
ning, sekundär- 
optiken som  
kollimator för 

parallell riktning  
av ljuset samt 
tertiäroptiken 
som spherolit-
lins. Avbländ-
ningskonen sör-
jer för hög visuell 
komfort.
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30°

90 x 55°

30°

> 45°

< 35°

40°

30°

> 80°

90°

40°

Utanpåliggande takarmaturer Ljusfördelningar

Utanpåliggande downlights 
med ljusfördelningen wide 
flood 
Den breda  rotationssymmetriska 
ljusfördelningen passar för effek-
tiv allmänbelysning av mötes-
lokaler, butiksytor eller genom-
gångsutrymmen. 

Utanpåliggande downlights 
med ljusfördelningen extra 
wide flood och 30° avbländ-
ningsvinkel
Den mycket breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen möjlig-
gör jämn allmänbelysning med 
väl avvägda proportioner  mellan 
 vertikal och horisontell belys-
ningsstyrka.

Olika ljusfördel-
ningar
För olika belys-
ningstillämpning-
ar erbjuder ERCO 
armaturer med 
olika ljusfördel-
ningar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
belysning anpassad efter män-
niskans uppfattningsförmåga
Differentierade  ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet att  utforma 
ljusplaneringen av individuella 
ljuskoncept. Oavsett om det  gäller 
punktformig accentuering eller 
bredstrålande belysning – ljus-
verktygen från ERCO har ljusför-
delningar som återfinns i flera 
armaturfamiljer. Den konsekventa 

systematiken i  fördelningarna ger 
planeraren flexibilitet att kombi-
nera olika armaturfamiljer. Proji-
cerat ljus möjliggör en  välriktad 
ljusstyrning och utgör därmed 
grunden för god visuell komfort 
och effektiv belysning.

Utanpåliggande downlights 
med ljusfördelningen extra 
wide flood och 40° avbländ-
ningsvinkel
Med den 90° breda rotationssym-
metriska spridningsvinkeln kan 
allmänbelysning skapas med sto-
ra armaturavstånd. Tack vare god 
avbländning passar den mycket 
breda ljusfördelningen inte bara 
för rum med lågt i tak.

Utanpåliggande downlights 
med ljusfördel ningen oval wide 
flood
Ljusfördelningen oval wide flood 
passar för belysning av kontors-
arbetsplatser tack vare god av-
bländning i längsriktningen och 
väl avvägda proportioner  mellan 
vertikal och horisontell belys-
ningsstyrka. 

Utanpåliggande downlights 
med flood-ljusfördelning
Den rotationssymmetriska ljus-
fördelningen passar till effektiv 
grundbelysning från höga höjder.
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35° x 90°

UGR

Utanpåliggande takarmaturer Ljusfördelningar och visuell komfort

Utanpåliggande downlights 
med ljusfördelningen oval 
flood 
Den axialsymmetriska ljusför-
delningen ger kostnads effektiv 
 belysning av entréer och korri-
dorer och även av skrivborden 
på kontoret eller skyltningen i 
 butiken.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mycket god avbländning 
ERCO utvecklar och tillverkar egna 
linssystem och  åstadkommer en 
perfekt noggrannhet i ljusstyr-
ningen. Väl avbländade  armaturer 
erbjuder planeraren stor frihet i 
placeringen – för ergonomiskt ljus 
på kontoret, exakta  accenter på 
museet eller överraskande effek-
ter i butiken. Bländfrihet och 
ett balanserat förhållande mel-
lan horisontell och vertikal belys-
ningsstyrka garanterar effektiv 
belysning för varje tillämpning. 
Vid låg och medelhög takhöjd blir 
belysningen ännu jämnare genom 
den mycket breda ljusfördelning-
en hos utanpåliggande takarma-
turer. I rum med högt i tak begrän-
sar darklight-reflektorer med en 
cut-off på 40° den direkta insy-
nen i armaturen vilket möjliggör 
utmärkt visuell komfort.

Mycket bra 
visuell komfort
Darklight-reflek-
torn kombine - 
rar maximal   
visuell  komfort 
med optimal 
verkningsgrad. 

Avbländnings-
vinkel 30°
Balans  mellan 
horisontell och 
vertikal belys-
ningsstyrka ga - 
ranterar effektiv 
belysning i rum 
med lågt i tak.

Avbländnings-
vinkel 40° med 
90° spridnings-
vinkel
En cut-off på 40° 
 garanterar oöver-
träffad  visuell 
komfort, även i 
rum med högt i 
tak. Ljusfördel-
ningen extra wide 
flood  skapar dess-
utom en jämn 
horisontell belys-
ning och hög 

cylindrisk belys-
ningsstyrka med 
en spridningsvin-
kel på 90°. 

Passar på kon-
toret 
ERCO  utvecklar 
armaturer för 
god avbländning 
och god  visuell 
komfort. Som 
stöd för en helt 
normenlig belys-
ning kan UGR-
värden anföras. 

Detta bör dock, 
särskilt hos down-
lights, inte ske 
med hjälp av 
standardvärden, 
utan i enlighet 
med den individu-
ella  placeringen 
av armaturerna i 
rummet.

Avbländnings-
raster
Avbländnings-
rastret möjliggör 
god visuell kom-
fort med kollima-
torer monterade i 
rad. Det möjliggör 
både armaturer 
för kontorsarbets-
platser och ljus-
fördelningar med 

en spridnings-
vinkel på 90° 
för hög vertikal 
belysningsstyrka.
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DALI

Utanpåliggande takarmaturer Ljusspektrum och reglerbarhet

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgåtergivning
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljus-
kvalitet och färgåtergivning. 
Genom huvudsakligen UV- och 
IR-fritt ljus passar ERCOs LED-
armaturer både för höga konser-
vatoriska krav och för belysning 
av värmekänsliga föremål som 
livsmedel.

Bästa färgåter-
givning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
Armaturer med on/off, fasreg-
lering och DALI kan integreras i 
vilken infrastruktur som helst. 
Driftdonen är optimerade för res-
pektive LED-modul och tack vare 
att de kontrollerats som en enhet 
garanteras minimala krav på 
underhåll.

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer  passar 
för  ljusreglerade 
anläggningar 
baserade på DALI 
och är kompatibla 
med 2.0-standar-
den. Den indivi-
duella styrningen 
ger flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener.

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju-
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual

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

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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Utanpåliggande takarmaturer Armatursystematik

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Små armatur-
mått
Små armaturer är 
föga iögonenfal-
lande och fokus 
riktas på  ljuset. 
Särskilt i små 
lokaler är det en 
fördel med låg 
monteringshöjd.

Enkel installa-
tion
Med snabba och 
enkla handgrepp 
för installation 
bidrar ERCO avse-
värt till att mini-
mera kostnader 
och tidsåtgång 
på byggplatsen.

Olika färger på 
armaturhus
Armaturerna 
finns i olika fär-
ger för att de ska 
kunna anpassas 
till omgivningen.

Dekorativ 
 armaturkant
Den dekorativa 
kanten på arma-
turen är en subtil 
designdetalj som 
som ger ett blick-
fång i rummet.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatursys-
tematik med enastående värme-
hantering. Det rena formspråket 
och olika storlekar och lumen-
klasser erbjuder en stor frihet 
i utformningen av belysnings-
projekt. Kontrollerad elektromag-
netisk kompatibilitet och passiv 
 kylning av LED-modulerna möjlig-
gör störningsfri och ljudlös drift. 
Värme hanteringen är dimensio-
nerad för optimal drifttemperatur 
i de elektroniska komponen terna. 
Den långa livslängden hos LED 
och driftdon ger minimala krav på 
 underhåll, och enkel montering 
ger snabb installation.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs  armaturer 
utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Pendelarmaturer 
som självstän-
dig artikel
Vissa utanpålig-
gande takarma-
turer kan fås även 
som pendelarma-
turer.

Kabeldragning 
för putsmon-
tering
Särskilt för mon-
tering i råtak 
finns möjlighe-
ten att med hjälp 
av distansbitar 
 placera utanpå-
liggande takar-
maturer oberoen-
de av befintliga 
kabelutgångar.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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Utanpåliggande takarmaturer Armaturernas anordning

Linjär belysning 
Placeras de ovala ljuskäglorna  
i rad, skapas en linjär belysning. 
Datoriserade ljus beräkningar 
rekommenderas för specifik 
 belysningsplanering.

Allmänbelysning  
Som ungefärligt  armaturavstånd 
(d) mellan två utan påliggande tak-
armaturer kan armaturens höjd (h) 
över den belysta ytan användas. 
Genom överlappning av ljuskäg-
lorna skapas då en jämn allmänbe-
lysning. Avståndet till väggen bör 
vara hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Normenlig 
belysning av 
kontorsarbets-
platser
Som grundbelys-
ning för kontors-
arbetsplatser ger 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
hög jämnhet och 
god igenkänning 
av ansikten.
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Systemlösningen för
hög visuell comfort

Den utanpåliggande takarmatu-
ren för ett jämnt ljus med stora
armaturavstånd

Som utanpåliggande takarma-
tur blir Quintessence en estetisk
arkitekturdetalj med den ljustek-
niska kvaliteten hos en downlight.
Quintessence utanpåliggande
takarmaturer har integrerade
driftdon. I enlighet med system-
designen i Quintessence-familjen
har utanpåliggande takarmatu-
rer samma modellstorlekar och
lumenpaket som infällda down-
lights. Med en spridningsvinkel
på 90° och cut-off på 40° klarar

Quintessence utmaningen att ge
effektiv allmänbelysning med hög
cylindrisk belysningsstyrka. Den
mycket breda ljusfördelningen tillå-
ter därmed stora armaturavstånd
med hög jämnhet – och mycket
god avbländning.

Quintessence rund Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Quintessence rund Utanpåliggande takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-s
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d102

30
4

d132

32
4

Storlek

On/off On/off

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Quintessence rund Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfördelning

Storlek 3 Storlek 4

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Ljusfärg

Effektnivå 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 *

Utanpåliggande  
downlights

Extra wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Extra wide flood

18W/2475lm12W/1650lm
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d167

36
4

d204

36
4

On/off On/off

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Storlek 5 Storlek 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 *

Utanpåliggande  
downlights

Extra wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Extra wide flood

24W/3300lm 32W/4400lm

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015734

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-s
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2

3

1

4

5

Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Cut-off 40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO darklight-reflektor
– Avbländningsvinkel 40°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Diffusorlins
– Av optisk polymer
– Ljusfördelning: extra wide flood

4 Cylinder
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumprofil, pulverlackerad
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence rund Utanpåliggande takarmaturer
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Exklusivt ljus för rum
med högt i tak

Mångsidig och kraftfull ljus-
teknik i diskret form – för
differentierad belysning från
hög höjd

Ljusstarka Atrium dubbelfokus-
armaturer med god avbländning är
speciellt lämpliga för rum med stor
takhöjd, t.ex. foajéer i offentliga
byggnader eller kyrkorum. De utan-
påliggande armaturernas neutrala,
cylinderformade armaturhus har
en markant design tack vare den
ljustäta ventilationsspalten. Ljus-
tekniken med kollimatorer och
Spherolit-linser ger smalstrålande
downlights-ljusfördelningar som
möjliggör precis belysning från

hög höjd. Utöver infällda takar-
maturer innehåller familjen även
pendelarmaturer med uppljus
som tillval. Alla Atrium-armatu-
rer har svart avbländningskon
för extra hög visuell komfort. De
egenutvecklade driftdonen erbju-
der enhetliga driftegenskaper hos
armaturgrupper och ljusreglerings-
värden upp till 0,1% via DALI –
ett viktigt kriterium för typiska
användningsområden.

Atrium dubbelfokus Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för allmänbelysning. God visuell
komfort för rum med högt i tak.

LED-modul
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Ljusfördelning: Flood, Wide flood

Atrium dubbelfokus Utanpåliggande takarmaturer
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Atrium dubbelfokus Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfördelning

Storlek 5 Storlek 7

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Ljusfärg

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 *

Utanpåliggande  
downlights

Flood

Wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Flood

Wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017672

Design och användningsområde:
www.erco.com/atrium-df-s

Effektnivå LED

Storlek
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

För rum med stor takhöjd

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: flood eller wide

flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Avbländningsvinkel 30° eller 40°.
– Aluminiumprofil, pulverlackerad,

invändigt svartlackerad
– Kon: plast, svart
– Takarmatur: metall

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Atrium dubbelfokus Utanpåliggande takarmaturer
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Särpräglad
ljuscylinder för
effektiv belysning

Utanpåliggande takarmaturer
för hotell, barer och restau-
ranger

I Starpoint utanpåliggande down-
lights förenas Richard Kellys
planeringsprinciper "allmänljus"
och "dekorativt ljus". Ljuskäglan
skapar en effektiv grundbelysning.
Detta säkerställs av en bred ljusför-
delning för jämn belysning eller en
oval för vägvisning. Bländskyddet
med den vackert, lysande ringen
skapar ett intressant blickfång. Det
genomskinliga elementet, som
endast syns när armaturen är tänd,
ger upphov till en subtil, dekorativ

detalj i taket som passar utmärkt i
hotell, barer och restauranger. En
modell i krom ger en fläkt av gla-
mour från förra seklets mitt och
kan med fördel kombineras med
råa material som trä och natursten
för att ge spänningsfyllda kontras-
ter.

Starpoint Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W
600lm - 830lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W
600lm - 830lm
Ljusfördelning: Oval flood

Starpoint Utanpåliggande takarmaturer
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Starpoint Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Storlek 2

Effektnivå LED
8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Vit Vit/genomskinlig

Svart Svart/genomskinlig

Krom Krom/genomskinlig

10 000 färger * 10 000 färger */ 
genomskinlig

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012596

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint-s
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 8.2

h

Små armaturmått

Dekorativ armaturkant

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Enkel installation

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Genomskinlig ring
– Optisk cut-off 30°
– Plast, transparent, högblank eloxerad

utsida

eller

Avbländningskon
– Optisk cut-off 30°
– Plast, svart

4 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller krom
– Aluminiumprofil, pulverlackerad eller

förkromad
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Ljusfärger: 2700K eller 4000K med

CRI 90
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Starpoint Utanpåliggande takarmaturer
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Ljusteknisk design för
alla typer av
arkitektur

Armaturfamiljen Skim som
mångsidig och platt utanpålig-
gande takarmatur

För situationer där innertaket inte
medger montering av downlights,
har ERCO utvecklat Skim utanpå-
liggande takarmatur. Här används
samma karakteristiska linssystem
av optisk polymer som i de infällda
armaturerna i armaturfamiljen
Skim. Med god energieffektivitet
och visuell komfort, flera olika
ljusfördelningar och storlekarna
3 och 5, är de lämpliga för en lång
rad användningsområden: I kon-
tors- och förvaltningsbyggnader, i

butiker och offentliga byggnader.
Exklusivt, platt utbyggnadshus av
gjuten aluminium ger perfekt vär-
mehantering. Skim utanpåliggande
takarmaturer är ett alternativ till
infällda armaturer – och just ifråga
om energieffektiv nybyggnation
med massiva, termiskt aktiverade
betongtak är de den bästa möj-
liga belysningslösningen. Detaljer
som säkring av armaturen med en
karbinhake eller distansbiten som

tillval för putsmontering underlät-
tar monteringen.

Skim Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W - 28W
840lm - 3690lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W - 28W
840lm - 3690lm
Ljusfördelning: Oval flood

Skim Utanpåliggande takarmaturer
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Storlek

Skim Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

Effektnivå LED

Storlek 3 Storlek 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 *

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Distansbitssats
Tillbehör

Färg  
(armaturhus) Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016061

Design och användningsområde:
www.erco.com/skim-s

8W/1100lm

13W/1640lm
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 15.4

h

Små armaturmått

Mycket bra pris-/prestanda-
förhållande

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningskon
– Vit (RAL9016)
– Optisk cut-off 30°
– Plast

4 Cylinder
– Vit (RAL9010)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Skim Utanpåliggande takarmaturer
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Egen design för energieffek-
tivt och ergonomiskt ljus på
kontoret

Jilly utanpåliggande takarmaturer
är speciellt lämpliga för energief-
fektiv och normenlig belysning av
kontorsarbetsplatser – både i rum
med massiva tak och för smidiga
moderniseringsåtgärder. De ele-
ganta, platta armaturhusen och
de markanta bländskyddsrastren
gör samtidigt Jilly till ett design-
statement som skiljer sig från
konventionella kontorsarmaturer.
Ljustekniken i Jilly baseras på ett
högeffektivt linssystem i kombina-

tion med ett bländskyddsraster som
ger visuell komfort och ljusutbyte
på samma höga nivå. Prestanda
och ljusfördelning möjliggör stora
armaturavstånd för normenliga,
ekonomiska belysningslösningar.
Med Jilly utanpåliggande takar-
maturer kan ljusplanerarna välja
mellan två kvadratiska storlekar
och en linjär armatur. Det bety-
der att format och ljusflöde kan
anpassas till den aktuella rumssi-
tuationen. Många genomtänkta

detaljer underlättar monteringsar-
betet och gör installationen enkel,
rationell och säker.

Jilly kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Utanpåliggande downlights oval
wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
10W
1500lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer
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Jilly kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer

Storlek 5 Storlek 14

Färg  
(armaturhus/
avbländnings-
raster)

Ljusfärg

Effektnivå LED

Storlek

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

Ljusfördelning
Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande down-
lights oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Extra wide flood

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Tillbehör

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017833

Design och användningsområde:
www.erco.com/jilly-square-s

Styrning
On/off

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Distansbitssats
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Jilly kvadratisk utanpåliggande takarmaturer

Extra wide flood
Den rotations
symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger  avståndet 
till ytan som 
ska belysas. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 
god igenkän

ning av  ansikten. 
Det betyder att 
Jilly kvadratisk är 
lämplig för hög
kvalitativ allmän
belysning i bygg
nader av vitt 
skilda slag.

Jilly ljusfördelningar: Perfekt 
belysning för påkostade  
kontors- och förvaltningsbygg-
nader
I Jilly utnyttjar ERCO  precisionen 
och effektiviteten hos linser för 
att styra ljuset. Jilly linjär har en 
design som kännetecknas av stora 
ljusöppningar i taket. För behag
lig visuell komfort  använder 
ERCO Midpower LED med bländ
skyddsraster i svart eller silver 
i denna armatur. De breda ljus
fördelningarna medger stora 
armaturavstånd, vilket i sin tur 
gör det möjligt att minimera anta
let armaturer för att skapa låga 
investeringskostnader. Utanpå
liggande takarmaturer är en opti
mal belysningslösning för i syn
nerhet energieffektiva nybyggen 
med massiva, termiskt aktiverade 
betongtak.

För bästa 
 möjliga visuella 
komfort 
Ett avbländnings
raster begränsar 
insynen i arma
turen och möj
liggör god visuell 
komfort även vid 
en spridnings
vinkel på 90°. 
Med avbländ
ningsraster i 
svart eller silver 
kan  Jilly kvadra

tisk  anpassas till 
material och färg 
i taket.

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda axi
alsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på tvären 
mot armaturen. 

Två storlekar
Jilly kvadratisk 
finns i två stor
lekar på 152mm 
eller 375mm. 
Den större arma
turen  erbjuder 
belysning som 
uppfyller gällan
de standarder 
för utrymmen 
med kontorsar
betsplatser. En 
effektiv, zon
vis ljusplane

ring kan  uppnås 
genom att de 
 större armaturer
na kompletteras 
med de mindre 
för kommuni
kationsytor och 
biutrymmen.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Belysning för kontorsarbets-
platser enligt gällande stan-
darder med oval wide flood
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i belysning
en av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly kvadratisk utanpåliggande takarmaturer

Två ljusfördelningar för belys-
ning av kontorsarbetsplatser 
och förvaltningsbyggnader
Jilly kvadratisk erbjuder planerar
na två ljusfördelningar för  zonvis 
och perceptionsorienterande be
lysning i kontors och förvalt
ningsbyggnader. Ljusfördelning
en extra wide flood används för 
allmänbelysning. Oval wide flood 
ger effektiv belysning för kon
torsarbetsplatser. De breda ljus

fördelningarna möjliggör stora 
armaturavstånd och därigenom 
ekonomiska lösningar. 
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Extra wide flood: 
Allmänbelysning för kontor och 
förvaltning
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 14.8

Förhöjd visuell komfort

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002)
– Plast
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Mid-power LED: 2700K, 3000K,

3500K eller 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Jilly kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Egen design för energieffek-
tivt och ergonomiskt ljus på
kontoret

Jilly utanpåliggande takarmaturer
är speciellt lämpliga för energief-
fektiv och normenlig belysning av
kontorsarbetsplatser – både i rum
med massiva tak och för smidiga
moderniseringsåtgärder. De ele-
ganta, platta armaturhusen och
de markanta bländskyddsrastren
gör samtidigt Jilly till ett design-
statement som skiljer sig från
konventionella kontorsarmaturer.
Ljustekniken i Jilly baseras på ett
högeffektivt linssystem i kombina-

tion med ett bländskyddsraster som
ger visuell komfort och ljusutbyte
på samma höga nivå. Prestanda
och ljusfördelning möjliggör stora
armaturavstånd för normenliga,
ekonomiska belysningslösningar.
Med Jilly utanpåliggande takar-
maturer kan ljusplanerarna välja
mellan två kvadratiska storlekar
och en linjär armatur. Det bety-
der att format och ljusflöde kan
anpassas till den aktuella rumssi-
tuationen. Många genomtänkta

detaljer underlättar monteringsar-
betet och gör installationen enkel,
rationell och säker.

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
36W
5760lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Utanpåliggande downlights oval
wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
36W
5760lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer
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1106121

50

Storlek

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer

1106mm

Ljusfördelning

Styrning

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande down-
lights oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

On/off

DALI

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Ljusfärg

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017834

Design och användningsområde:
www.erco.com/jilly-linear-s

Distansbitssats
Tillbehör
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Extra wide flood
Den rotations
symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger  avståndet 
till ytan som 
ska belysas. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 
god igenkänning 

av ansikten. Det 
betyder att Jilly 
linjär är lämplig 
för högkvalitativ 
allmänbelysning i 
byggnader av vitt 
skilda slag.

Jilly ljusfördelningar: Perfekt 
belysning för påkostade  
kontors- och förvaltningsbygg-
nader
I Jilly utnyttjar ERCO  precisionen 
och effektiviteten hos linser för 
att styra ljuset. Jilly linjär har en 
design som kännetecknas av stora 
ljusöppningar i taket. För behag
lig visuell komfort  använder 
ERCO Midpower LED med bländ
skyddsraster i svart eller silver 
i denna armatur. De breda ljus
fördelningarna medger stora 
armaturavstånd, vilket i sin tur 
gör det möjligt att minimera anta
let armaturer för att skapa låga 
investeringskostnader. Utanpå
liggande takarmaturer är en opti
mal belysningslösning för i syn
nerhet energieffektiva nybyggen 
med massiva, termiskt aktiverade 
betongtak.

Linjär form
Jilly linjär finns 
med måtten  
1106 x 121mm. 
Den linjära geo
metrin gör det 
möjligt att skapa  
en riktning för 
rummet i taket.

För bästa 
 möjliga visuella 
komfort 
Ett avbländnings
raster begränsar 
insynen i arma
turen och möj
liggör god visuell 
komfort även vid 
en spridningsvin
kel på 90°. Med 

avbländningsras
ter i svart eller 
silver kan  Jilly lin
jär anpassas till 
material och färg 
i taket.

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda axi
alsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på tvären 
mot armaturen. 

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Två ljusfördelningar för belys-
ning av kontorsarbetsplatser 
och förvaltningsbyggnader
Jilly linjär erbjuder  planerarna 
två ljusfördelningar för zonvis 
och perceptionsorienterande be
lysning i kontors och förvalt
ningsbyggnader. Ljusfördelning
en extra wide flood används för 
allmänbelysning. Oval wide flood 
ger effektiv belysning för kon
torsarbetsplatser. De breda ljus

fördelningarna möjliggör stora 
armaturavstånd och därigenom 
ekonomiska lösningar.
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval wide flood:  
Normenlig belysning för  
kontorsarbetsplatser 
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer

Extra wide flood: 
Allmänbelysning för kontor och 
förvaltning
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.7

Förhöjd visuell komfort

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Enkel installation

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K)

eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumprofil/plast, pulverlacke-

rad
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Varianter på förfrågan
– Mid-power LED: 2700K, 3000K,

3500K eller 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Jilly linjär Utanpåliggande takarmaturer
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Den enkla vägen till
perfekt ljus

Kompakta utanpåliggande
takarmaturer med mångsidig
och högkvalitativ ljusteknik

Högkvalitativa utanpåliggande
takarmaturer är rätt val för rum
med fasta tak, men är även en smi-
dig lösning vid renoveringsarbeten.
För kontorsutrymmen och många
andra användningsområden inom
förvaltning och offentliga byggna-
der erbjuder Compar-programmet
utanpåliggande takarmaturer
med mycket platta och kompakta,
kvadratiska armaturhus som ele-
gant smälter in i arkitekturen. Som
namnet antyder används samma

ljusteknik som i Compar infällda
takarmaturer. Tre effekttal möj-
liggör differentierade ljuskoncept
med ett ljusflöde som även räc-
ker till för rum där det är högt i
tak. Den mycket effektiva optiken
möjliggör olika ljusfördelningar
trots att armaturerna har samma
konsekventa formgivning. Det bety-
der att belysningen kan anpassas
till olika användningssätt och för-
hållanden i rummet. Compar är
optimerade för hög visuell komfort

på kontorsarbetsplatser och för-
bättrar kostnadseffektiviteten vid
kommunikationsytor och foajéer
tack vare det stora armaturavstån-
det.

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer

347ERCO Program 2019

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



Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Utanpåliggande downlights oval
wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Ljusfördelning: Oval flood

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer
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64

Q202

Storlek

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

202mm

Effektnivå 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 *

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande down-
lights oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Utanpåliggande down-
lights oval flood

Oval flood

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

Distansbitssats
Tillbehör

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016701

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-square-s
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer

Den breda ljus
fördelningen oval 
wide flood ger 
större jämnhet  
på bord, och ljus 
käglans orien
tering på tvären 
mot armaturen 
ger en liknande 
effekt som den 
beprövade  linjära 
belysningen på 
kontoret. 

Oval flood 
varianterna 
i praktisk 
användning
Med 35°x90° och 
90°x55° är de 
båda ovala ljus
fördelningarna 
hos Compar kva
dratisk dimensio
nerade för effek
tiv belysning av 
korridorer resp. 
kontorsarbets
platser. 

Den smalare 
 ljusfördelningen 
oval flood med 
stora armaturav
stånd passar för 
linjär belysning 
av korridorer.

Armaturplace
ring för effek
tivitet
De utanpåliggan
de takarmaturer
na Compar kva
dratisk erbjuder 
planeraren fyra 
 ljusfördelningar 
för en ljuspla
nering anpassad 
efter människans 
uppfattningsför
måga.

I kombination 
med stora arma
turavstånd ges  
en energieffektiv  
ljuslösning, där  
armaturplace 
ringen är avstämd  
efter rummets 
syfte på bästa 
 möjliga sätt.

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos linjära  
belysningssystem  
är den breda axial 
symmetriska ljus 
fördelningen med  
90°x55° riktad  
på tvären mot 
ljusöppningarna.  
Tack vare UGR<19  
i 55°axeln läm
par den sig 
 mycket väl för  

Oval flood
Den axialsym 
metriska ljusför 
delningen oval  
flood projicerar  
en ljuskägla på 
35°x90° i linje  
med ljusöpp
ningarnas inrikt
ning. Särskilt vid 
linjär placering 
medger det stora 
 armaturavstånd, 
som möjliggör 

 kostnadseffektiv 
belysning av 
kommunikations
ytor och även av 
 långsträckta före
mål som bord.

Extra wide flood
Den rotations
symmetriska ljus
fördelningen med 
en spridningsvin
kel på 85° möj
liggör armaturav
stånd på upp 
till 1,5 gånger 
avståndet till den 
belysta ytan. Hög 
cylindrisk belys
ningsstyrka ger 
god igenkänning 

Wide flood
 Ljusfördelningen 
60° wide flood 
hos Compar kva
dratisk  uppfyller 
med UGR<19 
standardkraven 
på kontorsar
betsplatser. Tack 
vare den rota
tionssymmetriska 
 ljusfördelningen 

kan planeraren 
sätta armaturen 
på valfritt sätt 
i taket, utan att 
påverka ljus 
effekten. 

av ansikten. 
Därför lämpar 
sig de utanpå
liggande takar
maturerna Com
par kvadratisk för 
en högkvalitativ 
grundbelysning, 
i synnerhet vid 
låga takhöjder.

belysning av  
kontorsarbets
platser och stora 
konferensbord.

Perfekta ljusfördelningar för 
högkvalitativ arkitektur och 
kontorsbelysning
I Compar Square utnyttjar ERCO 
precisionen och effektiviteten hos 
linser för att styra ljuset. Denna 
teknik möjliggör armaturer med 
liten bygghöjd och högt ljusflöde. 
Vad gäller ljustekniken kan man 
med linser skapa  differentierade 
ljusfördelningar, vars egenskaper  
inte längre avgörs av armaturens  
form. Denna armaturfamilj har  
fyra downlightljusfördelningar 
som erbjuder planerarna stor  
frihet i ljusutformningen när  
rummet ska delas in i olika zoner. 
Resultatet blir  ljuslösningar 
anpassade till rummets använd
ning, vilka optimerar totalkostna
den för belysningsanläggningen 
tack vare energieffektiv belysning 
och stora armaturavstånd.
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Fyra ljusfördelningar för alla 
behov
Compar erbjuder planeraren dif
ferentierade ljusfördelningar för 
zonindelad belysning anpassad 
efter människans uppfattnings
förmåga, lämplig för kontors och 
förvaltningsbyggnader och även 
kultur och restaurangprojekt. 
Genom att välja rätt ljusfördel
ning, till exempel oval wide flood 
för kontorsarbetsplatser eller oval 
flood för korridorer, kan stora  

armaturavstånd tillämpas  vilket 
ger kostnadseffektiva ljuslös
ningar.
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Wide flood och oval wide flood:  
Normenlig belysning för 
 kontorsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gångerarmaturenshöjd(h)
över arbetsytan. 

Tumregel:d≤1,5xh

Extra wide flood:  
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel:d≤1,5 x h

Oval flood:  
Belysning för kommunikations
ytor och korridorer
Genom att montera armaturer 
med ljusfördelningen oval flood 
skapas en linjär belysning med 
armaturavstånd på upp till 1,5 
gånger armaturens höjden över 
ytan som ska belysas.

Tumregel:d≤1,5 x h

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer

351ERCO Program 2019

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



1

2

3

5

4

Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 6.9

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood eller oval
flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank
– Avbländningsvinkel 30°

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods/plast, pulverlac-

kerad
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compar kvadratisk Utanpåliggande takarmaturer
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Kraftpaket för linjär
estetik

Mångsidiga och eleganta, utan-
påliggande takarmaturer med
linjär profil

Två linjära Compar-moduler före-
nade i en elegant och smal profil.
Compar linjär utanpåliggande
takarmaturer är enkelt installer-
bara och samtidigt högkvalitativa
verktyg för belysning av kontor och
offentliga byggnader. Den innova-
tiva, linjära ljustekniken erbjuder
olika effekttal och ljusfördelningar
– både för allmänbelysning och för
normenlig, bländfri belysning av
kontorsarbetsplatser. Regeln för fix-
ering till takmonteringsdosan döljs

diskret i en smal skuggkant. Dessa
armaturer betyder att Compar-
familjen vuxit till ett program med
förmåga att lösa alla tänkbara
belysningsuppgifter.

Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Utanpåliggande downlights oval
wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
grundbelysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval flood

Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer

354 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/compar-linear-s

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

http://www.erco.com/compar-linear-a
http://www.erco.com/compar-linear-s
http://www.erco.com/compar-linear-s
http://www.erco.com/compar-linear-s
http://www.erco.com/compar-linear-s
http://www.erco.com/compar-linear-s
http://www.erco.com/compar-linear-s


38

75

1200

Storlek

On/off

DALI

Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

1200mm

Effektnivå LED
24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande down-
lights oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Utanpåliggande  
downlights oval flood

Oval flood

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017562

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear-s

Distansbitssats
Tillbehör
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Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos linjära  
belysningssystem  
är den breda axial 
symmetriska ljus 
fördelningen med  
90°x55° riktad  
på tvären mot 
ljusöppningarna.  
Tack vare UGR<19  
i 55°axeln 
 lämpar den sig  
mycket väl för  

Extra wide flood
Den rotations 
 symmetriska 
 ljusfördelningen 
med en sprid
ningsvinkel på 
85° möjliggör 
armaturavstånd 
på upp till 1,5 
gånger avståndet 
till den belysta 
ytan. Hög cylin
drisk belysnings
styrka ger god 

Wide flood
 Ljusfördelningen 
60° wide flood 
hos Compar  linjär 
uppfyller med 
UGR<19 stan
dardkraven för 
kontorsarbets
platser. 
Tack vare rota
tionssymmetrisk 
ljusfördelning 
kan planeraren 
anpassa riktning

en på  armaturens 
ljusöppningar till 
taket utan att 
påverka ljusef
fekten.

igenkänning av 
ansikten.  Därför 
lämpar sig de 
utanpåliggande 
takarmaturerna 
Compar linjär för 
en högkvalitativ 
grundbelysning, 
i synnerhet vid 
låga takhöjder.

belysning av  
kontorsarbets
platser och stora 
konferensbord.

Perfekta ljusfördelningar för 
högkvalitativ arkitektur och 
kontorsbelysning
Hos Compar utnyttjar ERCO preci
sionen och effektiviteten hos lin
ser för att styra ljuset.  Förutom 
att kontorsarbetsplatserna får en 
normenlig allmänbelysning för
stärks även upplevelsen av arki
tekturen. De utanpåliggande 
takarmaturerna Compar linjär 
understryker med sin linjära form 
ett rums utformning.

Armaturplace
ring för effek
tivitet
De utanpåliggan
de takarmaturer
na Compar linjär 
erbjuder plane
raren fyra ljus
fördelningar för 
en ljusplanering 
anpassad efter 
människans upp
fattningsför
måga.

I kombination 
med stora arma
turavstånd ges 
en energief
fektiv ljuslös
ning, där arma
turplaceringen 
är avstämd efter 
rummets syfte 
på bästa  möjliga 
sätt.
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35°x 90° 35°x 90°

60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

Wide flood och oval wide flood:  
Normenlig belysning för 
 kontorsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer

Fyra ljusfördelningar för alla 
behov
Compar erbjuder planeraren dif
ferentierade ljusfördelningar för 
zonindelad belysning anpassad 
efter människans uppfattnings
förmåga, lämplig för kontors och 
förvaltningsbyggnader och även 
kultur och restaurangprojekt. 
Genom att välja rätt ljusfördel
ning, till exempel oval wide flood 
för kontorsarbetsplatser eller oval 
flood för korridorer, kan stora  

armaturavstånd tillämpas  vilket 
ger kostnadseffektiva ljuslös
ningar.
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval flood:  
Belysning för kommunikations
ytor och korridorer
Genom att montera armaturer 
med ljusfördelningen oval flood 
skapas en linjär belysning med 
armaturavstånd på upp till 1,5 
gånger armaturens höjden över 
ytan som ska belysas.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.4

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Enkel installation

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 310

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood, oval wide flood eller oval
flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningsraster
– Plast, svartlackerat eller aluminium-

belagd, silver, högblank
– Avbländningsvinkel 30°

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumprofil, pulverlackerad
– Takarmatur: metall

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compar linjär Utanpåliggande takarmaturer
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Pendelarmaturer LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. För maximal effekti-
vitet, utmärkt ljuskvalitet och hög 
visuell komfort utvecklar och till-
verkar ERCO LED-modulerna för 
Infällda strålkastare i egen regi.  
Lysdiodernas  placering på krets-
kortet är utformad för att passa  
det optiska systemet och ge rätt  
ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg möj-
liggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den sys-
tematiska kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

Mid-power-LED
Mid-power-LED 
kännetecknas av 
en lägre luminans 
och hög effekti- 
vitet och passar  
därför som yt-
belysning med 
hög visuell kom-
fort för kontors-
arbetsplatser.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande 
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde.

Maximalt 10%  
av dessa LED  
får ligga under 
detta fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10). Dessa 
LED har en L90- 
specifikation för 
100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high- och 
mid-power LED 
motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll.

Kompakt lins-
system
Kollimatorer och 
Spherolit-linser 
är  sammanslagna 
till ett linssys-
tem i downlights 
för ännu högre 
effektivitet och 
möjliggör  mycket 
platta infällda 
armaturer.

Pendelarmaturer Linssystem

Diffusorlins
Den mycket bre-
da och jämna 
ljusfördelningen 
hos Quintessence 
uppnår en sprid-
ningsvinkel på 
90° med en cut-
off på 40°.

Med hjälp av 
en darklight- 
reflektor före 
 diffusorlinsen 
ger denna lins 
mycket god 
 visuell komfort.

Linssystem med 
bländskydds-
raster
Kollimatorer som 
placerats på rad 
ger mindre ljus-
öppning. Ett svart 
och ett silverfär-
gat bländskydds-
raster säkerställer 
hög visuell kom-
fort vid de båda 
ljusfördelning-
arna wide flood 
och oval wide 
flood.

Effektiv  
Spherolit-teknik 
med linser
Ljusstyrningen  
sker effektivt 
med hjälp av tre 
element: Primär-
optiken med lin-
sen direkt på 
LED-chippet för 
en halvklotformad  
ljusfördelning, 
sekundäroptiken  
som kollimator 
för parallell rikt-

ning av ljuset 
samt tertiär- 
optiken som 
spherolit-lins. 
Avbländnings-
konen sörjer för 
hög visuell kom-
fort.
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Pendelarmaturer med ljus-
fördelningen extra wide flood 
Den breda rotations symmetriska 
ljusfördelningen passar för effek-
tiv allmänbelysning på kontor och 
i affärslokaler eller kommunika-
tionsytor. Enstaka ljuspunkter kan 
accentuera bord och diskar, till 
exempel på restauranger.

Pendelarmaturer med ljusför-
delningen wide flood
Den breda,  rotationssymmetriska 
ljusfördelningen är lämplig för en  
effektiv belysning enligt  gällande 
standarder över konferensbord, 
receptionsdiskar och enskilda 
kontorsarbetsplatser, speciellt i 
kombination med en indirekt  
andel.

Pendelarmaturer med ljusför-
delningen oval wide flood
Ljusfördelningen oval wide flood 
är tack vare sin goda  avbländning 
i längdled och ett väl avvägt för-
hållande mellan vertikala och 
horisontella belysningsstyrkor 
lämplig för belysning av kontors-
arbetsplatser som är placerade 
på rad.

Pendelarmaturer Ljusfördelningar

Pendelarmaturer med  
ljusfördelningen flood
Den rotationssymmetriska ljus-
fördelningen passar till effektiv 
grundbelysning från höga höjder.

Indirekt  
belysning
Den indirekta 
belysningsdelen 
hos pendelarma-
turer lyser upp 
taket och för-
medlar på detta 
sätt ett vidsträckt 
och öppet intryck 
av rummet. För-
ändringen i ljus-
styrka och färg-
temperatur gör 
att dagsljusets 
förlopp kan över-
föras till inom-
husmiljön.
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UGR

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mycket god avbländning 
ERCO utvecklar och tillverkar 
egna linssystem och åstadkommer 
en perfekt noggrannhet i ljusstyr-
ningen. Väl avbländade armaturer 
erbjuder planeraren stor frihet i 
placeringen – för ergonomiskt ljus 
på arbetsplatsen, exakta accenter  
på museet eller  överraskande 
effekter i butiken. Bländfrihet och 
ett väl avvägt förhållande  mellan 
horisontell och vertikal belys-
ningsstyrka – framför allt vid 
belysning av  kontorsarbetsplatser 
med oval wide flood –  garanterar 
energieffektiv belysning för alla 
användningsområden. I rum med 
låg eller medelhög takhöjd ger 
den extremt breda ljusfördel- 
ningen hos cylindriska pendel- 
armaturer en belysning med 
 större jämnhet. I rum med högt i  
tak begränsar dark light- reflektorer  
med en cut-off på 40% den direk-
ta insynen i armaturen vilket möj-
liggör utmärkt visuell komfort.

Avbländnings-
vinkel 30°
Balans  mellan 
horisontell och 
vertikal belys-
ningsstyrka ga - 
ranterar effektiv 
belysning i rum 
med lågt i tak.

Avbländnings-
vinkel 40° med 
90° spridnings-
vinkel
En cut-off på 40° 
 garanterar oöver-
träffad  visuell 
komfort, även i 
rum med högt i 
tak. Ljusfördel-
ningen extra wide 
flood  skapar dess-
utom en jämn 
horisontell belys-
ning och hög 

cylindrisk belys-
ningsstyrka med 
en spridningsvin-
kel på 90°. 

De små bilder-
na i armaturpro-
grammet under-
lättar sökning 
efter önskad 
avbländnings-
vinkel. Även 
 ljusöppningens 
storlek anges.Mycket bra 

visuell komfort
Darklight-reflek-
torn kombine - 
rar maximal   
visuell  komfort 
med optimal 
verkningsgrad. 

Storlek 5
40°

Pendelarmaturer Visuell komfort 

Passar på kon-
toret 
ERCO  utvecklar 
armaturer för 
god avbländning 
och god  visuell 
komfort. Som 
stöd för en helt 
normenlig belys-
ning kan UGR-
värden anföras. 

Detta bör dock, 
särskilt hos down-
lights, inte ske 
med hjälp av 
standardvärden, 
utan i enlighet 
med den individu-
ella  placeringen 
av armaturerna i 
rummet.

Avbländnings-
raster
Avbländnings-
rastret möjliggör 
god visuell kom-
fort med kollima-
torer monterade i 
rad. Det möjliggör 
både armaturer 
för kontorsarbets-
platser och ljus-
fördelningar med 

en spridnings-
vinkel på 90° 
för hög vertikal 
belysningsstyrka.
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DALI

Pendelarmaturer Ljusspektrum och reglerbarhet

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgåtergivning
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljus-
kvalitet och färgåtergivning. 
Genom huvudsakligen UV- och 
IR-fritt ljus passar ERCOs LED-
armaturer både för höga konser-
vatoriska krav och för belysning 
av värmekänsliga föremål som 
livsmedel.

Bästa färgåter-
givning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

Tunable white
I ERCO  armaturer 
med tunable 
white LED-modu-
ler kan ljusfärgen 
förändras  steglöst 
mellan 3000K och 
6000K. Det bety-
der att ljusatmo-
sfären i rummet 
kan anpassas till 
dagsljuset eller 
den personliga 
stämningen.

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
Armaturer med on/off, fasreg-
lering och DALI kan integreras i 
vilken infrastruktur som helst. 
Driftdonen är optimerade för res-
pektive LED-modul och tack vare 
att de kontrollerats som en enhet 
garanteras minimala krav på 
underhåll.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer  passar 
för  ljusreglerade 
anläggningar 
baserade på DALI 
och är kompatibla 
med 2.0-standar-
den. Den indivi-
duella styrningen 
ger flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener.

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju-
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual

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

Ljuskälla  Relativ  
skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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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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Pendelarmaturer Armatursystematik

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatursys-
tematik med enastående värme-
hantering. Det rena formspråket 
och olika storlekar och lumen-
klasser erbjuder en stor frihet i 
 utformningen av belysningspro-
jekt. Kontrollerad elektromagne-
tisk kompatibilitet och passiv 
kylning av LED-modulerna möjlig-
gör störningsfri och ljudlös drift. 
Värme hanteringen är dimensio-
nerad för optimal drift temperatur 
i de elektroniska kom ponenterna. 
Den långa livslängden hos LED 
och driftdon ger minimala krav på 
 underhåll, och enkel montering ger 
snabb installation.

Små armatur-
mått
Små armaturer är 
föga iögonenfal-
lande och fokus 
riktas på  ljuset. 
Särskilt i små 
lokaler är det en 
fördel med arma-
turer i kompakta 
format.

Dekorativ 
 armaturkant
Den genomskin-
liga ringen hos 
 Starpoint gör att 
det skapas en de-
korativ ljuseffekt.

Olika färger på 
armaturhus
Armaturerna 
finns i olika fär-
ger för att de ska 
kunna anpassas 
till omgivningen.

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Montering i fokus
ERCOs systemdesign tillåter olika  
monteringssätt för att uppfylla  
många olika byggnadsrelaterade  
krav.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.
www.erco.com/
individual

Det finns olika  
monteringsmöjlig- 
heter för pendel- 
armaturer, base-
rat på armatur-
serien: Baldakin 
för direkt monte-
ring i taket eller 
trefasadapter  
respektive trans-
adapter för den 
flexibla positio-
neringen i ström-
skenan.

Linjära pendel-
armaturer med 
två nedhäng-
ningspunkter  
har dessutom  
en vajer med 
snabbspännings-
hylsa. 
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Pendelarmaturer Armaturplacering

Allmänbelysning
Som ungefärligt armaturavstånd 
(d) mellan två pendelarmaturer 
kan armaturens höjd (h) över den 
belysta ytan användas. Genom 
överlappning av ljuskäglorna ska-
pas då en jämn allmänbelysning. 
Avståndet till väggen bör vara 
hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Stort armatur-
avstånd med 
Quintessence
Batwing-ljusför-
delningen på 90° 
hos downlights 
ger en faktor på 
1,5 för förhållan-
det mellan arma-
turavstånd (d) 
och armaturens 
höjd (h) över den 
effektiva ytan.

Oval wide flood
För stora konfe-
rensbord är ljus-
fördelningen oval 
wide flood lämp-
lig. När kontors-
arbetsplatserna är 
placerade på rad 
bör armaturerna 
monteras mellan 
arbetsplatserna.

Wide flood
Pendelarmaturer 
med wide flood-
ljusfördelning 
konstruerades för 
att hängas mitt 
över enskilda  
kontorsarbets-
platser och recep-
tionsdiskar.

Indirekt belysning för visuell 
komfort och rumskänsla
Indirekt belysning på ljusa tak ger 
ett diffust reflekterat ljus som 
förbättrar den visuella  komforten. 
Dessutom upplevs att rummet får  
större takhöjd. Armaturen bör 
hänga ned minst 0,5m från taket 
(a).

Tumregel: a ≥ 0,5m

Belysning för kontorsarbets-
platser enligt gällande stan-
darder
För hög jämnhet och god igen-
känning av ansikten vid belysning 
av enskilda kontorsarbetsplatser 
ska pendelarmaturer hänga på  
ca 1,2m höjd (h) över arbetsytan.

Tumregel: h ≤ 1,2m
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Systemlösningen för
hög visuell comfort

Ljusverktyget för individuell
höjd på ljuspunkten och stora
armaturavstånd

Med Quintessence pendelarma-
turer kan ljuspunkten placeras på
individuellt anpassad höjd bero-
ende på arkitektur och användning.
Den rena formen sätter visuella
accenter både i historisk och sam-
tida arkitektur, och pendelns längd
kan kortas av individuellt på plats.
Förutom montering med takkopp
kan Quintessence pendelarma-
turer fästas på strömskenor med
transadapter och på så sätt pla-
ceras flexibelt i rummet. Med en

spridningsvinkel på 90° och cut-
off på 40° är Quintessence pen-
delarmaturer i olika storlekar det
perfekta ljusverktyget för allmän-
belysning med höga cylindriska
belysningsstyrkor. Den mycket
breda ljusfördelningen tillåter där-
med stora armaturavstånd med
hög jämnhet – och mycket god
avbländning.

Quintessence rund Pendelarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Pendeldownlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för yttäckande belysning från litet
avstånd.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Quintessence rund Pendelarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Storlek

On/off On/off

Quintessence rund Pendelarmaturer

Ljusfördelning

Storlek 3 Storlek 4

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Ljusfärg

Effektnivå 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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Vit

10 000 färger *

On/off

Storlek 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

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015736

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Cut-off 40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 359

1 ERCO darklight-reflektor
– Avbländningsvinkel 40°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Diffusorlins
– Av optisk polymer
– Ljusfördelning: extra wide flood

4 Cylinder
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumprofil, pulverlackerad

5 Driftdon
– On/off

6 ERCO transadapter eller
takmonteringsdosa med takkopp

– Vit
– Anslutningsledning med dragavlast-

nin

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence rund Pendelarmaturer
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Exklusivt ljus för rum
med högt i tak

Mångsidig och kraftfull ljus-
teknik i diskret form – för
differentierad belysning från
hög höjd

Ljusstarka Atrium dubbelfokus-
armaturer med god avbländning
är speciellt lämpliga för rum med
stor takhöjd, t.ex. foajéer i offent-
liga byggnader eller kyrkorum.
Pendelarmaturernas neutrala, cylin-
derformade armaturhus har en
markant design tack vare den
ljustäta ventilationsspalten. Ljus-
tekniken med kollimatorer och
Spherolit-linser ger smalstrålande
downlights-ljusfördelningar som
möjliggör precis belysning från hög

höjd. Som tillval erbjuds indirekta
ljusandelar som skapar atmosfär
och mildare kontraster. Den låga
vikten gör det enkelt att hänga
armaturen i elkabeln. Alla Atrium-
armaturer har svart avbländnings-
kon för extra hög visuell komfort.
De egenutvecklade driftdonen
erbjuder enhetliga driftegenskaper
hos armaturgrupper och ljusregle-
ringsvärden upp till 0,1% via DALI
– ett viktigt kriterium för typiska
användningsområden.

Atrium dubbelfokus Pendelarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Pendeldownlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för allmänbelysning. God visuell
komfort för rum med högt i tak.

LED-modul
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Ljusfördelning: Flood, Wide flood

Pendeldownlights direkt/indirekt
Bred rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för allmänbelysning. God visuell
komfort för rum med högt i tak.

LED-modul
12W - 76W
1260lm - 9840lm
Ljusfördelning: Flood, Wide flood

Atrium dubbelfokus Pendelarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Storlek

Atrium dubbelfokus Pendelarmaturer

Ljusfördelning

Storlek 5 Storlek 7

Ljusfärg (direkt)

Effektnivå 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

Styrning

Färg (armatur-
hus)

Pendelrörupphäng
Tillbehör

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

24W/3300lm 38W/4920lm 48W/6600lm 76W/9840lm
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Storlek

Ljusfördelning

Storlek 5 Storlek 7

Effektnivå LED

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Pendeldownlights

Flood

Wide flood

Ljusfärg (direkt)

Ljusfärg  
(indirekt)

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 *

Styrning

Färg  
(armaturhus)

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017686

Design och användningsområde:
www.erco.com/atriumdfpendant

36W/4950lm 57W/7380lm 72W/9900lm 114W/14760lm
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

För rum med stor takhöjd

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Olika storlekar

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 359

1 ERCO Spherolit-lins (ljusöppning
nedtill)

– Ljusfördelningar: flood eller wide
flood

Diffusor (ljusöppning upptill)
– Plast

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumprofil, pulverlackerad,

invändigt svartlackerad
– Avbländningsvinkel 30° eller 40°
– Kon: plast, svart

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

5 Takarmatur med baldakin
– Vit eller svart
– Anslutningsledning med dragavlast-

nin

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Atrium dubbelfokus Pendelarmaturer
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Retro ljussättning av
bord

Pendelarmaturer för hotell,
barer och restauranger

I Starpoint pendelarmaturer
förenas Richard Kellys plane-
ringsprinciper "allmänljus" och
"dekorativt ljus". Den nedåtriktade
ljuskäglan ger en perfekt ljussätt-
ning av rätter och cocktails på
bord och bardiskar. Bländskyddet
med den diskret, lysande ringen
skapar ett spännande blickfång.
Det genomskinliga elementet, som
endast syns när armaturen är tänd,
ger upphov till en subtil, dekora-
tiv detalj i rummet som passar

utmärkt i hotell, barer och restau-
ranger. En modell i krom ger en
fläkt av glamour från förra seklets
mitt och kan med fördel kombine-
ras med råa material som trä och
natursten för att ge spännings-
fyllda kontraster.

Starpoint Pendelarmaturer
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Accentuering
Betoning av objekt med bred
ljuskägla.

Pendeldownlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för yttäckande belysning från litet
avstånd.

LED-modul
8W
600lm - 830lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Starpoint Pendelarmaturer

378 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/starpoint-pendant
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Starpoint Pendelarmaturer

Ljusfärg

Storlek 2

Effektnivå LED

Storlek

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Pendeldownlights

Extra wide flood

Reglerbara med 
dämpteknik

Vit Vit/genomskinlig

Svart Svart/genomskinlig

Krom Krom/genomskinlig

10 000 färger * 10 000 färger */ 
genomskinlig

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012487

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint-pendant
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

Dekorativ armaturkant

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 359

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelning: extra wide flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Genomskinlig ring
– Optisk cut-off 30°
– Plast, transparent, högblank eloxerad

utsida

eller

Avbländningskon
– Optisk cut-off 30°
– Plast, svart

4 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller krom
– Aluminiumprofil, pulverlackerad eller

förkromad

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

6 ERCO 3-fasadapter eller
takmonteringsdosa med takkopp

– Vit eller svart
– Anslutningsledning, genomskinlig,

med dragavlastning

Varianter på förfrågan
– Ljusfärger: 2700K eller 4000K med

CRI 90
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Starpoint Pendelarmaturer
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Variationsrikt ljus för
moderna arbetsplatser

Egen design för energieffek-
tivt och ergonomiskt ljus på
kontoret

Jilly pendelarmaturer är precis som
övriga produkter i Jilly-familjen
specialiserade på mycket energi-
effektiv och normenlig belysning
av kontorsarbetsplatser. Jilly som
pendelarmatur ger ljusplanerarna
stor frihet att placera armatu-
rerna på ett flexibelt sätt och på
bästa möjliga höjd i lokalen. De
eleganta, platta armaturhusen
och de markanta bländskydds-
rastren gör samtidigt Jilly till ett
designstatement som skiljer sig

från konventionella kontorsarma-
turer. Ljustekniken i Jilly baseras
på ett högeffektivt linssystem i
kombination med ett bländskydds-
raster som ger visuell komfort och
ljusutbyte på samma höga nivå.
Som tillval finns en inbyggd uplight
med diffust ljus. I utförandet med
tunable white har Jilly dessutom
stöd för dynamiska ljuslösningar
som imiterar dagsljusets rytm på
kontoret.

Jilly linjär Pendelarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Pendeldownlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för yttäckande belysning från litet
avstånd.

LED-modul
12W
1920lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Pendeldownlights direkt/indirekt
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning och indirekt andel
för belysning av innertak.

LED-modul
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

LED-modul tunable white
40W
4150lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
yttäckande belysning från litet avstånd.

LED-modul
12W
1920lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
direkt/indirekt
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
allmänbelysning och indirekt andel för
belysning av innertak.

LED-modul
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

LED-modul tunable white
40W
4150lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Jilly linjär Pendelarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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Jilly linjär Pendelarmaturer

Ljusfördelning

Styrning

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

1500mm

Ljusfärg (direkt)

Effektnivå LED
24W/3840lm

Pendeldownlights Pendeldownlights  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

On/off

DALI

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Ljusfördelning

Styrning

Färg (armatur-
hus/avbländ-
ningsraster)

1500mm

Ljusfärg (direkt)

Ljusfärg  
(indirekt)

Effektnivå 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

On/off

DALI

DALI

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Vit/Silver 10 000 färger */ 
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/017796

Design och användningsområde:
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
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda  
axialsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55° rik
tad på tvären 
mot ljusöppning
arna. 

Tack vare  
UGR <19 i 55° 
axeln är den spe
ciellt lämplig för 
en effektiv belys
ning av motstå
ende kontorsar
betsplatser och 
stora konferens
bord.

Perfekta ljusfördelningar för 
kontorsarbetsplatser, konfe-
rensbord och receptionsdiskar
I Jilly använder ERCO linser med 
hög precision och effektivitet för 
ljusstyrning – i både det nedåtrik
tade ljuset och det ljus som riktas 
mot taket. Förutom att kontors
arbetsplatserna får en allmänbe
lysning enligt gällande  standarder 
förstärks även upplevelsen av 
arkitekturen. Med tunable white 
LEDmoduler går det dessutom  
att anpassa det indirekta ljusets 
färg till dagsljuset eller personliga 
preferenser.

Tre ljusfördel-
ningskurvor för 
exakta ljusbe-
räkningar
Förutom den upp
åtriktade ljusöpp
ningen, som finns 
som tillval, kan 
Jilly linjär pende
larmaturer  förses 
med ytterligare 
två identiska ljus
fördelningar för 
det  nedåtriktade 
ljuset. En för den 
vänstra och en 
för den högra 
ljusöppningen. 

Därigenom kan 
 belysningsnivån 
och jämnheten 
på  horisontella 
ytor beräknas 
exakt med ljusbe
räkningsprogram 
som t.ex. Dialux.

Extra wide flood
Rotationssym
metrisk ljusför
delning med 85° 
 spridningsvinkel 
möjliggör god 
igenkänning av 
ansikten tack 
vare den cylind
riska belysnings
styrkan. Det bety
der att Jilly linjär 

pendelarmaturer 
är lämpliga för 
högkvalitativ  
allmänbelysning.

Tunable white- 
teknik
 Färgtemperaturen 
utomhus föränd
ras  kontinuerligt 
i takt med att 
dagen går. På lik
nande sätt går 
det att anpassa 
 färgtemperaturen 
hos indirekt 
belysning inom
hus för att exem
pelvis stödja lju
skoncept som 
Human Centric 
Lighting.

Jilly linjär Pendelarmaturer
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90°x 55°90°x 55°

85°

a

85°85°

85°85°

Tre ljusfördelningar för belys-
ning av kontorsarbetsplatser 
och förvaltningsbyggnader
Jilly linjär erbjuder planerarna tre 
ljusfördelningar för zonvis och 
perceptionsorienterande belys
ning i kontors och förvaltnings
byggnader. Ljusfördelningen 
extra wide flood används för all
mänbelysning. 

 

Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval wide flood:  
Normenlig belysning för kon-
torsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Jilly linjär Pendelarmaturer

Indirekt:  
Belysning för visuell komfort 
och rumskänsla 
Indirekt belysning på ljusa tak ger 
ett diffust reflekterat ljus som 
förbättrar den visuella  komforten. 
Dessutom upplevs att rummet 
får större takhöjd. Den  indirekta 
belysningen finns tillgänglig i 
kombination med extra wide flood 
eller oval wide flood. Armaturen 
bör hänga ned minst 0,5m från 
taket (a).

Tumregel: a ≥ 0,5m

Oval wide flood ger effektiv be
lysning för  kontorsarbetsplatser. 
De breda ljusfördelningarna möj
liggör stora armaturavstånd och 
därigenom ekonomiska  lösningar. 
Den indirekta belysningen  lyser 
upp innertaket på ett trivsamt 
sätt.

Extra wide flood: 
Allmänbelysning för kontor och 
förvaltning
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 13.8

Tunable white

Förhöjd visuell komfort

ERCO mid-power LED

Effektivt linssystem

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 359

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood

eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– Mid-power LED: varmvitt (3000K),

neutralvitt (4000K) och tunable
white (3000-6000K)

3 Bländskyddsraster (ljusöppning
nedtill)

– Plast, svartlackerat eller aluminium-
belagd, silver, högblank

Diffusor (ljusöppning upptill)
– Plast, strukturerad

4 Armaturhus
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumprofil/plast, pulverlacke-

rad

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

6 Upphängningar
– Wireupphäng med 1-punkts takfäste

och snabbspännhylsa för höjdkom-
pensering

– Takarmatur med baldakin, metall/
plast, vit

Varianter på förfrågan
– Mid-power LED: 2700K, 3000K,

3500K eller 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt, champagne matt eller koppar
mattlackerad och ytterligare färger

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Jilly linjär Pendelarmaturer
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Linjär, ljusstark och
extremt variabel

Mångsidiga pendelarmaturer
med linjär profil och direkt/
indirekt ljus

Extremt slimmat utförande med
extremt flexibel ljuseffekt: Det är
konceptet bakom Compar pende-
larmaturer som med sina smala
och stilrena armaturhus är per-
fekta för arkitekturbelysning
och representativa kontor. Den
upphängda profilen har samma
mått som Hi-trac strömskenor.
Armaturerna har både direkta
och indirekta belysningskompo-
nenter. Två Compar-moduler per
armatur levererar direkt belys-

ning med hög visuell komfort. Den
innovativa, linjära ljustekniken
erbjuder olika effekttal och ljus-
fördelningar för att skapa bländfri
arbetsplatsbelysning som uppfyl-
ler gällande standarder vid olika
tillämpningar. En integrerad uplight
sprider ett diffust ljus uppåt. För-
utom ljusfärgerna som ingår i
ERCO armatursystematik finns den
även i ett utförande med tunable
white. Detta utförande kan använ-
das för dynamisk trivselbelysning

eller koncept som ger kontoret en
dagsljusrytm.

Compar linjär Pendelarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Pendeldownlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för yttäckande belysning från litet
avstånd.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Pendeldownlights direkt/indirekt
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning och indirekt andel
för belysning av innertak.

LED-modul
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

LED-modul tunable white
40W
4150lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Pendeldownlights oval wide flood
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
yttäckande belysning från litet avstånd.

LED-modul
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Pendeldownlights oval wide flood
direkt/indirekt
Bred axialsymmetrisk ljusfördelning för
allmänbelysning och indirekt andel för
belysning av innertak.

LED-modul
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

LED-modul tunable white
40W
4150lm
Ljusfördelning: Oval wide flood

Compar linjär Pendelarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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On/off

DALI

On/off

DALI

Compar linjär Pendelarmaturer

Ljusfärg (direkt)

Ljusfördelning 
(direkt)

Effektnivå 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

Styrning

Färg  
(armaturhus/
avbländnings-
raster)

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart
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On/off

DALI

Ljusfärg (direkt)

Ljusfärg  
(indirekt)

Ljusfördelning 
(direkt)

Effektnivå 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

Styrning

Färg  
(armaturhus/
avbländnings-
raster)

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

DALI

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016773

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear-pendant

393ERCO Program 2019

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



30
00

38

72

1600

Storlek

On/off

DALI

Ljusfärg (direkt)

Ljusfärg  
(indirekt)

Ljusfördelning 
(direkt)

Effektnivå LED

1600mm

Compar linjär Pendelarmaturer

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

Styrning

Färg  
(armaturhus/
avbländnings-
raster)

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

DALI

Vit/Silver 10 000 färger */
Silver

Vit/Svart 10 000 färger */
Svart

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016773

Design och användningsområde:
www.erco.com/compar-linear-pendant

* levereras på förfrågan
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90°x 55°60° 60°90°x 55°

Compar linjär Pendelarmaturer

linjär belysning 
på kontor.

Användning av 
oval wide flood
Med 90°x55° är 
ljusfördelningen 
oval wide flood 
optimerad för 
en energieffektiv 
belysning av kon 
 torsarbetsplatser. 
Ljuskäglans 
utbredning på 
tvären mot arma
turen riktar in 
armaturerna för 
en väl  beprövad 

Oval wide flood
På samma sätt 
som hos  linjära 
 belysningssystem 
är den breda  
axialsymmetriska 
 ljusfördelningen 
med 90°x55°  
riktad på tvären 
mot ljusöppning
arna. 

Wide flood
 Ljusfördelningen 
60° wide flood 
hos Compar lin
järpendelarma
turer  uppfyller 
med UGR<19 
standardkraven 
för kontorsar
betsplatser . 
Den rotation
ssymmetriska 

 ljusfördelningen 
är lämplig för 
enskilda arbets
platser eller 
receptionsdiskar.

Tack vare UGR<19 
i 55°axeln är 
den speciellt 
lämplig för en 
effektiv belysning 
av motstående 
kontorsarbets
platser och stora 
konferensbord.

Perfekta ljusfördelningar för 
kontorsarbetsplatser, konfe-
rensbord och receptionsdiskar 
Hos Compar linjär använder ERCO 
linser med hög precision och 
effektivitet för ljusstyrningen –  
i både det nedåtriktade ljuset och 
det ljus som riktas mot taket. För
utom att kontorsarbetsplatser
na får en allmänbelysning enligt 
gällande standarder förstärks 
även upplevelsen av arkitekturen. 
Med tunable white LEDmoduler 
går det dessutom att anpassa det 
indirekta ljusets färg till dagslju
set eller personliga preferenser.

Tre ljusfördel-
ningskurvor för 
exakta ljusbe-
räkningar
Förutom den upp
åtriktade ljusöpp
ningen, som finns 
som tillval, kan 
Compar linjär 
pendelarmaturer 
förses med ytterli
gare två identiska 
ljusfördelningar 

för det nedåtrik
tade ljuset. En för 
den vänstra och 
en för den högra 
ljusöppningen. 
Därigenom kan 
 belysningsnivån 
och jämnheten 
på  horisontella 
ytor beräknas 
exakt med ljusbe
räkningsprogram 
som t.ex. Dialux.
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Tre ljusfördelningar för  
arbetsplatsbelysning på kontor 
enligt gällande standarder
Compar linjär pendelarmaturer 
erbjuder planerare  differentierade 
ljusfördelningar för en zoninde
lad belysning som är  anpassad ef
ter människans uppfattnings
förmåga. Den är lämplig för 
arbetsplatser, konferensbord och 
receptionsdiskar inom  kontors 

och administrationsområdet men 
även för kultur och restaurang
projekt.
Tumregler för belysningsplanen 
används i planeringsfasen både 
för att fastställa hur många arma
turer som behövs och för att göra 
en kostnadskalkyl för den tänkta 
ljuslösningen.

Oval wide flood:  
Normenlig belysning för kon-
torsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten i  belysningen 
av kontorsarbetsplatser, kan 
armaturavståndet (d) vara upp till 
1,5 gånger armaturens höjd (h) 
över arbetsytan. 

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Indirekt och wide flood:  
Indirekt belysning för visuell 
komfort och rumskänsla
Indirekt belysning på ljusa tak ger 
ett diffust reflekterat ljus som 
förbättrar den visuella  komforten. 
Dessutom upplevs att rummet 
får större takhöjd. Armaturen bör 
hänga ned minst 0,5m från taket 
(a).

Tumregel: a ≥ 0,5m

Wide flood:  
Normenlig belysning för kon-
torsarbetsplatser
För hög jämnhet och god igen
känning av ansikten vid belysning 
av enskilda kontorsarbetsplatser 
bör armaturen hänga med en höjd 
(h) på ca 1,2m över arbetsytan.

Tumregel: h ≤ 1,2m

Compar linjär Pendelarmaturer

Extra wide flood:  
Allmänbelysning för kontor och 
arkitektur
En jämn allmänbelysning med 
extra wide flood kan uppnås med 
ett ungefärligt armaturavstånd 
(d) på upp till 1,5 gånger arma
turens höjd (h) över ytan som ska 
belysas. En ljusberäkning bör göras 
för varje tillämpning för att kont
rollera vilken genomsnittlig belys
ningsstyrka som krävs.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

För belysning av kontorsar-
betsplatser från UGR 14.9

Tunable white

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 359

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller oval wide flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED och Mid-power LED:

varmvitt (3000K), neutralvitt (4000K)
och tunable white (3000-6000K)

3 Bländskyddsraster (ljusöppning
nedtill)

– Plast, svartlackerat eller aluminium-
belagd, silver, högblank

– Avbländningsvinkel 30°

Diffusor (ljusöppning upptill)
– Plast, strukturerad

4 Armaturhus
– Aluminiumprofil, pulverlackerad

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

6 Upphängningar
– Wireupphäng med 1-punkts takfäste

och snabbspännhylsa för höjdkom-
pensering

– Takarmatur med baldakin, metall/
plast, vit

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsraster: guld matt, silver

matt eller champagne mattlackerad
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compar linjär Pendelarmaturer
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Arbetsplatsarmaturer LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
I tidsenlig kontorsbelysning står 
energieffektivitet och  visuell kom-
fort i centrum – de starka sidor 
som utmärker ERCOs arbetsplats-
armaturer. ERCO köper in LED från  
välkända tillverkare, utvalda enligt 
mycket stränga krav i fråga om 
ljusflöde, ljusutbyte, färgåtergiv-
ning, färgpunkt och även genom-
gående elektriska egens kaper 
för serietillverkningen. Samtliga 
armaturer från ERCO har LED  
med identiska egenskaper, och 
därigenom får alla armaturer en 
utmärkt ljuskvalitet med exakt 
ljusfördelning utan färgavvikelser.  
ERCO utvecklar och tillverkar LED-
modulerna i egen regi och uppnår  
på så sätt genomgående hög  
kvalitet i alla produktfamiljer. Pla-
ceringen av LED på kretskortet är 
utformad för att passa det  optiska 
systemet och ge rätt ljuseffekt. 
ERCOs ljusverktyg garanterar däri-
genom en effektiv belysning med 
bibehållet högt ljusflöde under 
lång tid. Den kontinuerliga kvali-
tetskontrollen av LED- modulerna 
garanterar hög tillförlitlighet. 
Dessutom är den passiva värme-
hanteringen dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Bästa färgåter-
givning
Utmärkt färg-
återgivning samt 
en låg färgtole-
rans är mycket 
viktigt för ERCO. 

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande  
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde. Max-
imalt 10% av 
dessa LED får  

ligga under detta 
fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10).  
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

398 ERCO Program 2019

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



0.2

0.0

0.2

0.4

m

0.20.40.60.8m

100

200

500

h=0.65m
MF=1.00

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för 
arbetsplatser
Arbetsplatsarmaturer från ERCO 
uppfyller alla krav på ljus för 
produktivt arbete: mycket god 
avbländning, fri placering och 
steglös reglerbarhet. Användning-
en av moderna fotometriska simu-
leringar vid utvecklingen möjlig-
gör mycket god ljuskvalitet med 
utmärkt jämnhet och avbländ-
ning. Det slutna optiska  systemet 
minskar behovet av rengöring 
och möjliggör drift med minimalt 
underhåll. Avbländningselement 
i ljusöppningen minimerar reflex-
ion även vid flacka  insynsvinklar 
och ger god visuell komfort på 
 arbetsplatsen. Genom att arma-
turhuset kan vridas 180° kan man 
fritt välja vilken yta som ska bely-
sas – även med fast monterade 
bordsarmaturer.

Individuell 
belysning av 
arbetsplatser
En  bredstrålande, 
jämn ljusfördel-
ning riktar  ljuset 
exakt dit där 
det behövs. Den 
 väldefinierade 
höjden på ljus-
öppningen ska-
par bästa möjliga 
ljusbild – till 

exempel som 
 läsljus eller för 
den  allmänna 
planeringen av 
 belysning för 
arbetsplatsen.

Arbetsplatsarmaturer Ljusfördelning, visuell komfort och ljusstyrning

Mycket hög 
visuell komfort
Det optiska sys-
temet ligger 
indraget i arma-
turen och är per-
fekt avbländat 
även vid insyn 
med mycket flack 
vinkel.

Maximalt 
 reglerbar
Med en knapp 
kan Lucy  tändas 
och ljusregle-
ras steglöst ned 
till 1%.

ERCOs driftdon
ERCO  utvecklar 
egna driftdon 
för arbetsplats-
armaturer och 
garanterar däri-
genom  identiska 
ljusreglerings-
egenskaper i alla 
ERCOs armaturer.

LED-teknik för 
arbetsplatser
Värmehante-
ringen i ERCOs 
arbetsplatsarma-
tur tillåter ett 
ljusflöde som är 
optimerat för det 
optiska systemet. 

Med 13W system-
effekt är armatu-
ren en ljuslösning 
med låg energi-
användning för 
kontoret.
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Två armaturmo-
deller för bordet
Lucy med fot kan 
placeras var som 
helst och ger in - 
dividuellt ljus på 
arbetsplatsen. 
Det  integrerade 
driftdonet och 
en stickkontakt 
underlättar han-
teringen.

Modellen utan 
fot kan  monteras 
i  bordsskivan. Lucy 
för fast monte-
ring passar bland 
annat för arbets-
platser i offentlig 
miljö.

Arbetsplatsarmaturer Armatursystematik och montering

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Design för dagligt arbete
ERCO har frågat sig, hur tidsen-
liga ljusverktyg ser ut i ett dyna-
miskt arbetsliv. Som sinnebild för 
digitalt ljus på arbetsplatsen för-
enar Lucy innovativ design och 
effektiv ljusteknik med lång livs-
längd. Med sitt minimalistiska 
formspråk erbjuder den stor fri-
het i ljusutformningen. Lucy kan 
diskret infogas i arkitekturen – 
både på det lilla kontoret och i 
 bibliotekets läsesal.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Vridbar 180°
Både med arma-
turfot och fast 
monterad i 
 bordet, är Lucy 
vridbar 180° och 
kan riktas indivi-
duellt mot den 
yta eller verksam-
het som  behöver 
ljus.

Fast installation 
I varianten för 
fast  montering 
på bord kan 
Lucy sättas fast i 
bordsskivor med 
tjocklekar mellan 
10 och 40mm.

Utmärkt värme-
hantering
Värmehantering-
en skapar bästa 
möjliga förhål-
landen för konti-
nuerlig drift. På 
så sätt säkerstäl-
ler ERCO att LED 
avger maximalt 
 ljusflöde och att 
värme känsliga 
komponenter och 
driftdon når sin 
fulla livslängd. 
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En ny måttstock för
digital arbetsbelysning

Innovativ design för produktivt
arbete

Ljus för tänkande, ljus för kon-
centrerat arbete, ljus för kreativa
koncept – med Lucy inför ERCO
professionell LED-ljusteknik på
varje arbetsplats, till exempel bib-
liotek och kontor, eller bostäder.
Den minimalistiska designen ger
flexibilitet i användningen, har ett
exklusivt utseende och är intuitiv
för användaren. För fast monte-
ring på arbetsplatser i offentliga
byggnader kan armaturen info-
gas i bordsskivan. På samma sätt

som i modellen med fot kan arma-
turhuset vridas 180° och riktas
individuellt. Det slutna optiska
systemet ligger skyddat inuti arma-
turen och garanterar bländfritt ljus
med god visuell komfort. Med en
knapp kan Lucy tändas, släckas och
ljusregleras steglöst ned till 1%.

Lucy Arbetsplatsarmaturer
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Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsbelysning med
hjälp av asymmetrisk ljusför-
delning.

Arbetsplatsarmaturer
Asymmetrisk ljusfördelning för arbets-
belysning på bord.

LED-modul
10W
930lm - 1230lm

Lucy Arbetsplatsarmaturer

402 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
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Lucy Arbetsplatsarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Reglerbar Reglerbar

749mm 710mm

Effektnivå LED
10W/1230lm 10W/1230lm

Arbetsplatsarmaturer

Bredstrålande

Arbetsplatsarmaturer

Bredstrålande

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

Vit Silver

Svart 10 000 färger *

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 *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015739

Design och användningsområde:
www.erco.com/lucy
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 398

1 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

2 ERCO optiskt system
– Reflektor: plast, aluminiumbelagd,

högblank
– Softec-lins
– Avbländningselement: plast, svart

3 Armatur
– Vit (RAL9002), svart eller silver
– Aluminiumprofil, pulverlackerad
– Vridbar 180°
– Knapp med integrerad dimmer

4 Driftdon
– Reglerbart

5 Stativfot
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
– Stativyta, halksäker plast, antracit

eller

Bordsfäste
– Inbyggnadshylsa, mässing, pulverlac-

kerad, för bordsskivor med tjocklek
10–40mm

– Skruvfastsättning

6 Nätenhet

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lucy Arbetsplatsarmaturer
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serie-
tillverkningen. För maximal effek-
tivitet, utmärkt ljuskvalitet och 
hög visuell komfort utvecklar och 
tillverkar ERCO LED-modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Väggarmaturer LED-moduler

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande  
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde. Max-
imalt 10% av 
dessa LED får  

ligga under detta 
fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10).  
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.
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Effektiv 
 Spherolit-teknik 
med linser
Ljusstyrningen i 
en LED-takwasher  
från ERCO sker 
effektivt genom 
tre  komponenter: 
 primäroptiken 
med linsen direkt 
på LED- chippet 
för en halvklot-
formad ljusfördel-

ning, kolli matorn 
som sekundäroptik 
 vilken riktar ljus-
strålarna paral-
lellt samt tertiär-
linsen i form av 
en  Spherolit-lins. 
Valet av  Spherolit- 
lins avgör ljusför-
delningen.

Kompakt lins-
system
Tack vare det 
kompakta lins-
systemet har 
 Starpoint väggar-
maturer en myck-
et hög armatur-
verkningsgrad. 
Kollimator och 
Spherolit-lins är 
sammanbyggda 
till en enhet.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa Spherolit- tekniken 
har högre verkningsgrad än kon-
ventionella metoder för ljusstyr-
ning. ERCOs armaturer skapar 
huvudsakligen ett projicerat ljus 
och erbjuder planeraren hög fri-
het i ljusutformningen utan stö-
rande spill-ljus. Användningen 
av högkvalitativa optiska poly-
merer och moderna fotometriska 
simuleringar möjliggör en impo-
nerande ljuskvalitet med utmärkt 
jämnhet och hög effektivitet. Det 
slutna optiska systemet minskar 
behovet av rengöring och möjlig-
gör drift med minimalt underhåll.

Optik
De optiska sys-
temen för LED-
ljusverktyg skil-
jer sig avsevärt 
från  traditionella 
armaturer. ERCO 
utvecklar och 
 tillverkar dessa 
system under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
energieffektivitet 
och ljuskvalitet 
genom bästa  
möjliga avstäm-
ning.

Väggarmaturer Linssystem

Utmärkt jämnhet
ERCO har utveck-
lat armaturer som 
fyller de högsta 
anspråken vid bred 
belysning av golv 
och tak, och som 
uppnår en utom-
ordentligt hög 
jämnhet i belys-
ningsstyrkan.

406 ERCO Program 2019

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



%100 B G R

80

60

20

0

40

800

ww

400 500 700600 nm300

Ljusstyrning vid takwashers 
Ljustekniken hos takwashers 
med LED utmärker sig genom ef-
fektivitet och mycket jämn ljus-
fördelning, vilket möjliggör ett 
kostnadseffektivt val av armatur-
avstånd. De bred- eller djupstrå-
lande Spherolit-linserna möjliggör 
anpassning av ljusfördelningen 
till olika belysningstillämpningar. 
Inget spill-ljus, inte heller på mon-
teringsytan, och en mycket bra 
 avbländning för god visuell kom-
fort är ytterligare kännetecken  
för takwashers. Bredstrålande

Den bredstrålan-
de  modellen av 
 takwasher med 
LED passar för 
kostnadseffek-
tiv belysning av 
korridorer och 
gångar.

Djupstrålande
Stora takytor kan 
belysas effekt fullt 
med den djupstrå-
lande modellen.

Väggarmaturer Ljusfördelningar och ljusspektrum

Olika ljusfärger
Varmvita LED 
framhäver  varma 
material som trä 
på ett fördelak-
tigt sätt. Neutral-
vita LED  betonar 
svala material 
som betong eller 
metall och har 
högre ljusutbyte.

Ljusfärger och färgat ljus
Med hjälp av de olika färgtempe-
raturerna varmvitt och neutral - 
vitt kan subtila kontraster fram-
manas, och ljuset kan stämmas  
av efter materialfärgen. Med 
 färgat ljus kan du ljussätta eller 
omvandla omgivningen med dis-
kreta eller dramatiska kontras - 
ter. LED övertygar både genom  
sin höga energieffektivitet och  
sin imponerande flexibilitet. 

Varianter för 
belysning rik-
tad nedåt och 
uppåt
Ljuskäglorna som 
är riktade upp-
åt ger dessutom 
möjlighet att 
belysa större ytor 
på väggen med 
släpljus.

Dekorativ väggbelysning
Karakteristiska ljuseffekter på väg-
gen kan skapas med släpljus. Ljus-
käglorna ger ett blickfång med 
mycket dekorativ effekt. 

RGBW-armaturer
Modulerna i 
RGBW-arma-
turerna består 
av en kombina-
tion av färgade 
och varmvita LED.  
 Detta ger möj-
lighet att gene-
rera vitt ljus med 
steglöst  reglerbar 
färgtempera-
tur och mycket 
god färgåtergiv-
ning samt god-

tyckliga pastell- 
resp. mättade 
färgnyanser utan 
 färgskuggor. De 
 ljustekniska och 
 elektriska uppgif-
terna för ERCO 
RGBW-armaturer 
anger maximal-
värden.

Mer information 
hittar du på: 
www.erco.com/
service/RGBW
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Väggarmaturer Armatursystematik

Finns som rund 
eller fyrkantig 
För olika gestalt-
ningsformer i 
 arkitekturen finns 
golv-washern att 
få i två varianter 
– fyrkantig och 
rund.

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Armatursystematik för praktisk 
tillämpning
En konsekvent armatursystema-
tik är karakteristisk för produkt-
programmet från ERCO. På detta 
sätt kan ljusverktyg med liknande 
design användas för de mest skil-
da belysningstillämpningar. Denna 
strategi är inte bara estetiskt till-
talande, utan även tekniskt.

Toppmodern teknik
ERCO fäster stor vikt vid hög 
ener gieffektivitet i arkitektur-
belysningen utan att pruta på  
god visuell komfort. Till  denna 
 strategi räknas faktorer som unik 
värmehantering, att uppfylla 
 riktlinjerna om elektromagnetisk 
kompatibilitet samt infrastruktur 
för  anpassning till ljusreglerade 
anläggningar med DALI.

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Små armatur-
mått
Små armaturer är 
föga iögonenfal-
lande och fokus 
riktas på  ljuset. 
Särskilt i små 
lokaler är det en 
fördel med arma-
turer i kompakta 
format.

Olika färger på 
armaturhus
Armaturerna 
finns i olika fär-
ger för att de ska 
kunna anpassas 
till omgivningen.

Dekorativ 
 armaturkant
Den genomskin-
liga ringen gör 
att det skapas en 
magisk ljuseffekt.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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IP44

DALI

Enkel installa-
tion
Med snabba och 
enkla handgrepp 
för  installation 
bidrar ERCO 
avsevärt till att 
minimera kost-
nader och tids-
åtgång på bygg-
platsen.

Kapslingsklass 
IP44  
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP44 är  skyddade 
mot att  fasta 
främmande före-
mål större än 
1mm  tränger 
in och erbjuder 
skydd mot vat-
tenstänk från 
alla riktningar.

Slät eller utan-
påliggande mon-
tering möjlig
ERCO erbjuder 
även tillbehör för 
slät infällning som 
ger  exakta och 
eleganta linjer i 
arkitekturen. Som 
alternativ står 
utanpåliggande 
infällningstillbe-
hör till förfogande 
som standard.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljusstyrnings-
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Monteringen i fokus
Det differentierade produktpro-
grammet från ERCO är beprövat 
även i speciella situationer – oav-
sett om det gäller planering av 
exakta infällningstillbehör eller vid 
krav på hög kapslingsklass.

Koppla om och reglera vägg-
armaturer
On/off, DALI och  fasreglerbara 
driftdon kan integreras i vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för resp. LED-
moduler och utgör tillsammas 
med dessa en kontrollerad enhet, 
vilket ger små krav på underhåll.

Väggarmaturer Planeringsanvisningar och reglerbarhet
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Väggarmaturer Armaturernas anordning

Stora armatur-
avstånd
Den effektiva 
ljustekniken från 
ERCO möjliggör 
armaturavstånd 
över genomsnittet 
för många pro-
dukter. Det inne-
bär minsta möjliga 
antal armaturer.

Allmänbelysning
Belysta tak ger en känsla av högt 
i tak och rymd. Monteringsav-
ståndet till taket bör väljas med 
gestaltningen i fokus, dock minst 
0,8 meter. I ett rum med 3 meters 
takhöjd motsvarar det ungefär 
dörrkarmens höjd.

Placering: a > 0,8m

Accentuering 
Väggarmaturer med både  nedåt- 
och uppåtriktade  ljusfördelningar 
ger struktur till  väggytor, och släp-
ljuset framhäver även materialets 
ytstruktur. För att  undvika bländ-
ning bör  armaturer med uppå-
triktad ljusöppning inte monteras 
under betraktarens ögonhöjd.

Bred belysning
Golv-washers möjliggör en dis-
kret, bländfri och jämn belysning 
av korridorer och kommunika-
tionsytor. Rekommenderad mon-
teringshöjd (h) ligger då mellan 
0,4m och 1m över golvet.

Placering: h = 0,4m till 1m
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Ljussätta tak

Denna tak-washer belyser taket
med jämnast möjliga ljus

Skicklig ljussättning av tak utgör
fokus för Pantrac väggarmatu-
rer. Armaturerna framhäver den
bärande konstruktionen och får
rummet att se högre ut. Tak med
stuck och målningar får en ny
dimension. Pantrac konkurrerar inte
med arkitekturen. Den arketypiskt
kubiska designen är diskret och
låter armaturen hålla sig i bakgrun-
den.
Armaturen finns i olika storlekar
och med olika ljusfördelningar.

Det ger bästa möjliga belysning av
taket med så litet antal armaturer
som möjligt. Pantrac är därmed en
både kostnads- och energieffektiv
ljuslösning.

Pantrac Väggarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Takwashers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning för jämn belysning av taket.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Pantrac Väggarmaturer

412 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/pantrac-w
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Pantrac Väggarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Effektnivå 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

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014692

Design och användningsområde:
www.erco.com/pantrac-w
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Speciella kännetecken

Utmärkt jämnhet

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Stora armaturavstånd vid
bred takbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täckram
– Plast, svartlackerat

4 Armaturhus och väggarmatur
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Pantrac Väggarmaturer

414 ERCO Program 2019

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



415ERCO Program 2019

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



Ljussätta tak

Tak-washers för krävande belys-
ning som får taket att se högre
ut

Trion erbjuder perfekt bred takbe-
lysning och en arketypisk design.
Denna takwasher, som diskret smäl-
ter in i arkitekturen, passar perfekt
för att ge ett intryck av större tak-
höjd. Takbelysningens enastående
jämnhet uppfyller mycket högt
ställda krav.
Det speciella linssystemet hos
Trion möjliggör också djup- och
bredstrålande ljusfördelningar för
olika arkitektoniska krav. I Trion-
programmet ingår även en variant

med RGBW LED-modul som gör
det möjligt att ljussätta tak med
färg.

Trion Väggarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Takwashers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning för jämn belysning av taket.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Trion Väggarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/trion

417ERCO Program 2019
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Trion Väggarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Vit

10 000 färger *

Vit

10 000 färger *

Effektnivå 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 *

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI
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Vit

10 000 färger *

DALI

RGBW

30W/1900lm

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013153

Design och användningsområde:
www.erco.com/trion
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Speciella kännetecken

Utmärkt jämnhet

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Färgat ljus

Stora armaturavstånd vid
bred takbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Enkel installation

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med parabolreflektor för färg-

blandning: aluminium, silvereloxerad,
högblank

3 Täckram
– Plast, svartlackerat
– Bländskydd: aluminium, svartlac-

kerad. Bländskyddet är låsbart med
skruvar för säker service

4 Armaturhus och väggarmatur
– Vit (RAL9002)
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Trion Väggarmaturer
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Vackert blickfång på
väggen

Väggarmaturer för släpljus i
hotell och restauranger

I Starpoint väggarmaturer förenas
Richard Kellys planeringsprinciper
"allmänljus" och "dekorativt ljus".
Den nedåt- eller uppåtriktade ljus-
käglan accentuerar väggen med
ett markant släpljus. Bländskyddet
med den vackert, lysande ringen
skapar ett speciellt blickfång. Det
genomskinliga elementet ger väg-
gen en subtil, dekorativ detalj som
passar utmärkt i barer, restauranger
och hotell liksom i korridorer och
trapphus. En modell i krom ger en

fläkt av glamour från förra seklets
mitt och kan med fördel kombine-
ras med råa material som trä och
natursten för att ge spännings-
fyllda kontraster.

Starpoint Väggarmaturer
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Accentuering
Framhäver väggen med bred
ljuskägla.

Väggarmaturer
Mycket bred rotationssymmetrisk
ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
4W - 8W
350lm - 980lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Starpoint Väggarmaturer

422 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/starpoint-w
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Starpoint Väggarmaturer

Storlek 2 Storlek 2

Ljusfärg

Effektnivå LED

Storlek

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 *

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Väggarmaturer

Extra wide flood

Väggarmaturer

Extra wide flood

Vit Vit/genomskinlig

Svart Svart/genomskinlig

Krom Krom/genomskinlig

10 000 färger * 10 000 färger */ 
genomskinlig

Vit

Svart

Krom

10 000 färger *

Reglerbara med 
dämpteknik

Reglerbara med 
dämpteknik

Ljusfördelning

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015232

Design och användningsområde:
www.erco.com/starpoint-w
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Speciella kännetecken

Dekorativ väggbelysning

h

Små armaturmått

Dekorativ armaturkant

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika färger på armaturhus

Enkel installation

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelning: extra wide flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Genomskinlig ring
– Optisk cut-off 30°
– Plast, transparent, högblank eloxerad

utsida

eller

Avbländningskon
– Optisk cut-off 30°
– Plast, svart

4 Cylinder
– Vit (RAL9002), svart eller krom
– Aluminiumprofil, pulverlackerad eller

förkromad
– Väggmonteringsdosa: aluminium-

gjutgods/plast, vit eller svart
– Låsskruv

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan
– Ljusfärger: 2700K eller 4000K med

CRI 90
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Starpoint Väggarmaturer
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Ljus för vägvisning

Minimalistisk belysning för
korridorer och genomgångsut-
rymmen på hotell, i offentliga
byggnader och i privat miljö

Med golv-washer XS markeras
genomgångsutrymmen för att
synas och ge orientering. Den hög-
kvalitativa ljustekniken möjliggör
det mycket lilla formatet. Golv-
washer XS integreras därigenom
mycket väl i arkitekturen och kan
kombineras med andra ERCO-arma-
turer – eftersom de innehåller
samma LED-kvalitet.
Tillbehör för vanliga typer av infäll-
ning i vägg finns att få. Genom slät
montering smälter armaturen in i

väggytan. Den märks bara när den
är tänd.

Golv-washers XS Väggarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar med
bred ljuskägla.

Golv-washers
Asymmetrisk ljusfördelning för markbe-
lysning.

LED-modul
0,6W
17lm - 24lm

Golv-washers XS Väggarmaturer
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Golv-washers XS Väggarmaturer

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Ljusfärg

Storlek

Ljusfördelning

Styrning
On/off

Vit

Effektnivå LED
0,6W/24lm

3000K

4000K

d 54mm

Golv-washers

Bredstrålande

Installationsenhet Inbyggnadshylsa

Förgreningsdosa Inbyggnadshus

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014694

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP65

ERCO LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO LED-modul
– Ljusfärger: varmvitt (3000K) eller

neutralvitt (4000K)
– Reflektor: plast, silverlackerad

2 Täckring
– Vit (RAL9002)
– Plast, med skyddsglas

3 Armaturhus och inbyggnadshylsa
– Plast
– Anslutningsledning
– Installationsenhet beställs separat

Kapslingsklass IP44
Skydd mot främmande föremål >1mm
och stänkskyddad

Golv-washers XS Väggarmaturer
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Ljus för
kommunikationsytor

Högkvalitativ belysning av
trappor eller golv i entréer eller
genomgångsutrymmen

Korridorer eller trapphus i hotell,
teatrar eller biografer är idealiska
platser att använda ERCOs golv-
washers. Med sin breda jämna golv-
belysning markerar armaturerna
genomgångsutrymmen och pas-
sager. Bländfrihet och ljuskäglor
med mjuka konturer underlättar
för förbipasserande att snabbt upp-
fatta omgivningen, även där det är
ganska mörkt. ERCOs golv-washers
anpassar sig väl till arkitekturen

med sina runda eller kvadratiska
former.
Den släta monteringen ger ett
mycket elegant intryck och låter
sig enkelt utföras med det med-
följande monteringsmaterialet.
Armaturerna är underhållsfria och
ljusfördelningen är optimerad så
att det räcker med ett litet antal
armaturer. ERCOs golv-washers är
följaktligen en höjdpunkt även med
tanke på kostnaden.

Golv-washers runda Väggarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar med
bred ljuskägla.

Golv-washers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning med bred ljuskägla för belysning
av gångar.

LED-modul
3W - 6W
345lm - 825lm

Golv-washers runda Väggarmaturer
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Golv-washers runda Väggarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek

On/off

Färg  
(armaturhus)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Effektnivå LED

d 157mm

Golv-washers

Bredstrålande

Vit

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011735

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-round
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Speciella kännetecken

Finns runda eller kvadratiska

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO reflektor och frontplatta
– Plast, ytbehandlad i silver

2 Horisontell softec-lins

3 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Infällningsring
– 2-sidigt användbar: för att täcka

väggutskärning eller som putsprofil
med infällningstillbehör jäms med
vägg

– Monteringskonsol: metall. Anslut-
ningsområde 8-22mm

– Plast, vit

5 Armaturhus
– för montering i regelvägg
– Plast

6 Driftdon
– On/off

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Golv-washers runda Väggarmaturer
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Ljus för
kommunikationsytor

Högkvalitativ belysning av
trappor eller golv i entréer eller
genomgångsutrymmen

Korridorer eller trapphus i hotell,
teatrar eller biografer är idealiska
platser att använda ERCOs golv-
washers. Med sin breda jämna golv-
belysning markerar armaturerna
genomgångsutrymmen och pas-
sager. Bländfrihet och ljuskäglor
med mjuka konturer underlättar
för förbipasserande att snabbt upp-
fatta omgivningen, även där det är
ganska mörkt. ERCOs golv-washers
anpassar sig väl till arkitekturen

med sina runda eller kvadratiska
former.
Den släta monteringen ger ett
mycket elegant intryck och låter
sig enkelt utföras med det med-
följande monteringsmaterialet.
Armaturerna är underhållsfria och
ljusfördelningen är optimerad så
att det räcker med ett litet antal
armaturer. ERCOs golv-washers är
följaktligen en höjdpunkt även med
tanke på kostnaden.

Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar med
bred ljuskägla.

Golv-washers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning med bred ljuskägla för belysning
av gångar.

LED-modul
3W - 6W
345lm - 825lm

Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer
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Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek

On/off

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Effektnivå LED

133mm

Golv-washers

Bredstrålande

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/018331

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-square
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Speciella kännetecken

Finns runda eller kvadratiska

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 405

1 ERCO reflektor och frontplatta
– Plast, ytbehandlad i silver

2 Horisontell softec-lins

3 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Infällningsram
– 2-sidigt användbar: för att täcka

väggutskärning eller som putsprofil
med infällningstillbehör jäms med
vägg

– Monteringskonsol: metall. Anslut-
ningsområde 8-22mm

– Plast, vit

5 Armaturhus
– för montering i regelvägg
– Plast

6 Driftdon
– On/off

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Golv-washers kvadratiska Väggarmaturer
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Modern 
 Spherolit-teknik 
för bästa effek-
tivitet
Den innovativa 
Spherolit-tekni-
ken har betydligt 
högre verknings-
grad än konven-
tionell ljusteknik.

Infällda golvarmaturer LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Hög ljusflödes- 
bibehållning 
med High-
power-LED
Upp till 50 000 
drifttimmar har 
minst 90% av alla 
High-power-LED 
som ERCO använ-
der fortfarande  
mer än 90% av 
sitt ursprungliga 
ljusflöde. Max-
imalt 10% av 
dessa LED får  

ligga under detta 
fram till den  
här tidpunkten  
(L90/B10).  
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.
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Släpljus-wallwashers
Nadir släpljus-wallwashers alstrar 
ett effektfullt ljus, som  framhäver 
ytstrukturerna. Det kräver en pla-
cering nära väggen. Armaturen 
kan riktas in exakt genom att den 
kan svängas upp till 10° i höljet 
och fixeras med en låsskruv.

Riktstrålkastare
Nadir riktstrålkastare är till för 
 accentuering av föremål  eller 
byggnadsdetaljer. De kan  riktas 
upp till 30° och har en rotations-
symmetrisk ljusfördelning. Om 
 armaturen sitter nära väggen, 
märks det genom en smalare ljus-
kägla i jämförelse med släpljus-
wallwashern.

Infällda golvarmaturer Ljusfördelningar

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum erbjuder 
planeraren en mycket bra ljuskvali-
tet och en mycket god färgåtergiv-
ning. Identiska färgtemperaturer 
i alla produktfamiljer ( neutralvitt 
med 4000K och varmvitt med 
3000K) erbjuder trygghet i plane-
ringen.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum  
vid förfrågan: 
www.erco.com/
individual
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Infällda golvarmaturer Armatursystematik och reglerbarhet

Praktiskt inriktat produkt-
program
En mängd belysningstillämp-
ningar kräver individuella ljuslös-
ningar. Oavsett om du söker vissa 
 former eller  funktioner, kommer 
du att hitta passande ljusverktyg 
i det omfattande programmet för 
infällda golvarmaturer.

Litet inbygg-
nadsdjup
För infällning när 
det är ont om 
plats har ERCO 
utvecklat arma-
turer med litet 
inbyggnadsdjup, 
som garanterar 
god ljuskvalitet 
även vid installa-
tion med utrym-
mesbrist.

Rund eller 
 kvadratisk
Både runda 
och kvadratiska 
armaturer ingår 
i ERCOs system-
design. Därige-
nom kan armatu-
rerna anpassas till 
arkitekturen och 
omgivningen.

Golvinfällnings-
dosans ram, som 
kan  regleras i 
höjdled,  medger 
utjämning av 
byggtoleranser 
mellan under-
byggnad och fär-
digt golv eller 
vid lutande golv. 
Det låga inbygg-
nadsdjupet från 
100mm gör Nadir 
mångsidigt an-
vändbart i arkitek-

turen. Montering 
på flytande golv-
beläggning med 
krav på buller-
dämpning medför 
inga problem.

Slät eller utan-
påliggande mon-
tering möjlig
Montering av 
 Nadir infällda 
golvarmaturer 
kan utföras med 
monteringsram 
för maskering 
av utskärningen 
 eller med trim-
detalj för monte-
ring utan kant.

Kapslingsklass 
IP67
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP67 är damm-
täta och  skyddar 
mot följderna  
av kortvarig ned-
doppning.

Koppla om infällda golv-
armaturer
LED är avsedda för  användning 
i ljusstyrningsanläggningar, till 
exempel för effektiv visuell kom-
fort med hjälp av sensorer. Tek-
niskt erbjuds on/off som ett 
alternativ för infällda LED-golv-
armaturer.

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger max-
imalt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 
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Elegant in i minsta
detalj

Nadir erbjuder bästa visuella
komfort för belysning från
golvet

Oavsett om du vill framhäva väg-
gytor, ljussätta arkitektur eller
markera gångstråk: Nadir IP67 fyl-
ler dessa olika uppgifter inomhus
med ojämförlig elegans. Med
kvadratisk eller rund form och
en diskret infattning i rostfritt
stål integreras armaturen nästan
sömlöst i golvbeläggningen. Även
utanpåliggande infällning är natur-
ligtvis möjlig.
Nadir IP67 är mycket flexibel.
Monteringshöjden gör att du kan

anpassa armaturen efter golvets
givna förutsättningar.

Nadir IP67 runda Infällda golvarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Släpljus-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för släpljus
på väggar.

LED-modul
3W
345lm - 450lm
Ljusfördelning: Oval flood

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Smal rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för accentbelysning.

LED-modul
3W
345lm - 450lm
Ljusfördelning: Spot

Nadir IP67 runda Infällda golvarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/nadir-round
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d125

97

Ljusfärg

Tillbehör

Storlek

Nadir IP67 runda Infällda golvarmaturer

Ljusfördelning

Styrning
On/off

d 125mm

Effektnivå LED
3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Släpljus-wallwashers Riktstrålkastare

Oval flood Spot

Anslutningsdosa Einbauring

Inbyggnadshus Glaslyft

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011334

Design och användningsområde:
www.erco.com/nadir-round
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Speciella kännetecken

Släpljuswallwasher

Finns runda eller kvadratiska

Litet inbyggnadsdjup

Kapslingsklass IP67

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 437

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: spot eller oval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
– Svängbart 0°-25°
– Riktstrålkastare vridbar 90°

3 Bländskydd
– Aluminium, silvereloxerad, högblank

4 Skyddsglas
– 6mm, klar eller med diffusor
– Belastning 5kN

5 Armaturhus
– För montage på tillbehör
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Svart, dubbelt pulverlackerad
– Anslutningsledning 2x1,5mm²
– Monteringstillbehör beställs separat
– För undvikande av stående vatten

krävs dränering

6 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP67
Dammtät och vattentät

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Nadir IP67 runda Infällda golvarmaturer
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Elegant in i minsta
detalj

Nadir erbjuder bästa visuella
komfort för belysning från
golvet

Oavsett om du vill framhäva väg-
gytor, ljussätta arkitektur eller
markera gångstråk: Nadir IP67 fyl-
ler dessa olika uppgifter inomhus
med ojämförlig elegans. Med
kvadratisk eller rund form och
en diskret infattning i rostfritt
stål integreras armaturen nästan
sömlöst i golvbeläggningen. Även
utanpåliggande infällning är natur-
ligtvis möjlig.
Nadir IP67 är mycket flexibel.
Monteringshöjden gör att du kan

anpassa armaturen efter golvets
givna förutsättningar.

Nadir IP67 kvadratiska Infällda golvarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för allmän-
belysning och indelning av
rummet.

Släpljus-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för släpljus
på väggar.

LED-modul
3W
345lm - 450lm
Ljusfördelning: Oval flood

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Smal rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för accentbelysning.

LED-modul
3W
345lm - 450lm
Ljusfördelning: Spot

Nadir IP67 kvadratiska Infällda golvarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/nadir-square
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Q115

97

Ljusfärg

Ljusfördelning

Nadir IP67 kvadratiska Infällda golvarmaturer

Tillbehör

Storlek

Styrning
On/off

115mm

Effektnivå LED
3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Släpljus-wallwashers Riktstrålkastare

Oval flood Spot

Anslutningsdosa Inbyggnadsram

Inbyggnadshus Glaslyft

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/018333

Design och användningsområde:
www.erco.com/nadir-square
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Speciella kännetecken

Släpljuswallwasher

Finns runda eller kvadratiska

Litet inbyggnadsdjup

Kapslingsklass IP67

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 437

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: spot eller oval flood

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
– Svängbart 0°-25°
– Riktstrålkastare vridbar 90°

3 Bländskydd
– Aluminium, silvereloxerad, högblank

4 Skyddsglas
– 6mm, klar eller med diffusor
– Belastning 5kN

5 Armaturhus
– För montage på tillbehör
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Svart, dubbelt pulverlackerad
– Anslutningsledning 2x1,5mm²
– Monteringstillbehör beställs separat
– För undvikande av stående vatten

krävs dränering

6 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP67
Dammtät och vattentät

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Nadir IP67 kvadratiska Infällda golvarmaturer
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Ljus utomhus

Observatoriet  
på Museum of 
Applied Arts & 
Sciences, Sydney/
Australien.  
Foto: Jackie Chan,  
Sydney/Australien. 

The Hard Inter-
change. Ports-
mouth/England.  
Arkitektur: AHR 
Architects, Lon-
don/England. 
Foto: Lukas Palik, 
Düsseldorf/ 
Tyskland. 

Rastplatsen  
Fürholzen West, 
Fürholzen/Tysk-
land. Arkitektur: 
Allmann Sattler  
Wappner, Mün-
chen/Tyskland. 
Ljusplanering: 
Weiser.Lighting,  
Troisdorf/Tysk-
land. Foto: Moritz 
Hillebrand, 
Zürich/Schweiz.

Ljus lyfter fram arkitekturen på 
ett representativt sätt genom att 
betona viktiga byggnadsdelar,  
undvika bländning och genom 
att armaturens form smälter in i 
omgivningen på ett naturligt sätt. 
ERCO ljusverktyg för utomhusbruk 
har återhållsam produktutform-
ning och enastående god avbländ-
ning, även vid höga ljusflöden. 
Motståndskraftiga material, hög 
tillverkningskvalitet och ljusteknik  
med lång livslängd möjliggör sam-
tidigt drift med minimala krav på 
underhåll, även under krävande 
användningsförhållanden.
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Ljus utomhus

Cittadella-bron, 
Alessandria/Ita-
lien. Arkitektur: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Foto: 
Edgar Zippel, 
Berlin/Tyskland. 

Argentinas  
nationalbiblio-
tek, Buenos Aires/
Argentina. Arki-
tektur: Clorindo  
Testa, Francisco  
Bullrich, Alicia 
Cazzaniga. Ljus-
planering: Estu-
dio Juan Altgelt  
& Asociados. 
Foto: Alejandro  
Wirth, Buenos 
Aires/Argentina. 
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Strålkastare, washers och wallwashers LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED 
är optimala för 
användningsom-
råden med stora 
krav på ljusflö-
desbibehållning 
och exakta ljus-
fördelningar.

Egen tillverk- 
ning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Hög ljusflö-
desbibehåll-
ning med High-
power-LED
Efter upp till  
50 000 drifttim-
mar har minst 
90% av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). 
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Effektiv 
 Spherolit-teknik 
med linser
Ljusstyrningen i 
en LED-strålkas-
tare från ERCO 
sker effektivt 
genom tre kom-
ponenter: pri-
märoptiken med 
linsen direkt på 
LED-chippet för 
en halvklotformad 
ljusfördelning, 
kollimatorn som 
sekundäroptik 
 vilken riktar ljus-
strålarna paral-
lellt samt tertiär-
linsen i form av 
en  Spherolit-lins. 
Valet av  Spherolit- 
lins avgör ljusför-

delningen. Den 
här tekniken är 
också lämplig 
för utomhusbruk 
tack vare den 
låga luminansen 
hos linsen som 
minimerar kon-
trasten till den 
mörka omgiv-
ningen.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa Spherolit- tekniken 
har högre verkningsgrad än kon-
ventionella metoder för ljusstyr-
ning. ERCOs armaturer skapar 
huvudsakligen ett projicerat ljus 
och erbjuder planeraren hög fri-
het i ljusutformningen utan stö-
rande spill-ljus. Användningen 
av högkvalitativa optiska poly-
merer och moderna fotometriska 
simuleringar möjliggör en impo-
nerande ljuskvalitet med utmärkt 
jämnhet och hög effektivitet. Det 
slutna optiska systemet minskar 
behovet av rengöring och möjlig-
gör drift med minimalt underhåll.

Optik
De optiska sys-
temen för LED-
ljusverktyg skil-
jer sig avsevärt 
från  traditionella 
armaturer. ERCO 
utvecklar och 
 tillverkar dessa 
system under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
energieffektivitet 
och ljuskvalitet 
genom bästa  
möjliga avstäm-
ning.

Strålkastare, washers och wallwashers Linssystem

Utmärkt jämnhet
ERCO har utveck-
lat armaturer som 
fyller de  högsta 
anspråken vid 
vertikal belysning, 
och som uppnår 
en utomordent-
ligt hög  jämnhet i 
belysnings styrkan.

Stora lumen-
paket för mycket 
hög belysnings-
styrka
Med  kontrastrika 
accenter kan du 
styra betrakta-
rens uppmärk-
samhet. För detta 
ändamål  erbjuder 
ERCO ljusstarka 
armaturer med 
stora lumenpaket.

Bättre visuell 
komfort
ERCO har speci-
ellt för krävande 
visuella lösningar 
utvecklat arma-
turer som erbju-
der extra hög 
visuell komfort 
genom formen 
på armaturhuset 
och högkvalita-
tiva optiska kom-
ponenter.
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Oval flood fritt 
vridbar
I armaturer med 
rund ljusöppning  
är Spherolit- 
linsen oval flood 
fritt vridbar för 
att belysningen  
ska kunna anpas-
sas till olika 
objekt på bästa 
tänkbara sätt.

Strålkastare, washers och wallwashers Ljusfördelningar

Bred- eller 
djupstrålande
De bred- eller 
djupstrålande 
Spherolit-linserna 
möjliggör anpass-
ning av ljusfördel-
ningen till olika 
belysningstillämp-
ningar – för  stora 
armaturavstånd 
i konsoltak eller 
för djupstrålande 
belysning av stora 
takytor.

Olika ljusfördel-
ningar
De olika ljusför-
delningarna gör 
det enkelt att 
anpassa belys-
ningen för res-
pektive belys-
ningstillämpning. 
De möjliga ljus-
fördelningarna 
sträcker sig från 
en mycket smal 
accentuering via 
bred belysning  
till wallwashing.

Narrow spot
För accentuering  
av små objekt 
med hög ljus-
styrka eller för 
att överbrygga  
stora avstånd 
mellan  armatur 
och objekt. 
Spridningsvinkel 
< 10°.

Spot
Standardljusför-
delningen för 
 accentbelysning 
av objekt av alla 
typer,  särskilt 
för  modellering 
av tredimen-
sionella former. 
 Spridningsvinkel 
10°–20°.

Flood
För effektiv 
accentuering av 
större objekt eller 
för att  framhäva 
större ytor i 
delar av rummet. 
 Spridningsvinkel 
25°–35°.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
perceptionsorienterad ljuspla-
nering
Differentierade ljus fördelningar 
erbjuder stor frihet för gestalt-
ningen i ljusplaneringen. Både för 
mycket smal accentuering, bred-
strålande belysning och jämn 
bred väggbelysning – ERCOs ljus-
verktyg har ljusfördelningar som 
 återfinns i flera armatur familjer 
för en kreativ ljusplanering och 
individuella belysningskoncept. 
Strålkastare, washers och wall-
washers har ett linssystem av 
 kollimatorer och Spherolit- linser 
som skapar armaturens ljusför-
delning. Den konsekventa syste-
matiken hos fördelningarna ger 
planeraren flexibilitet att kombi-
nera olika armaturer, och ERCOs 
 LED-strålkastare blir på så sätt 
tillförlitliga ljusverktyg. Ljuspro-
jektion möjliggör en  välriktad 
ljusstyrning och utgör därmed 
grunden för god visuell komfort 
och effektiv belysning.

Lins-wallwashers
 Ljusfördelningen 
hos lins-wall-
washern är utfor-
mad för att ge 
mycket jämnt ljus 
på väggen. 

Wide flood
För flexibel, bred-
strålande belys-
ning av ytor och 
delar av rum. 
Spridningsvinkel 
> 45°.

Oval flood
Bred strålande, 
axialsymmetrisk 
ljusfördelning för 
en oval ljuskägla 
från ca 20° x 60°.

Extra wide flood
För flexibel, bred-
strålande belys-
ning av fasader. 
Spridningsvinkel 
> 80°.
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgat ljus
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum  erbjuder 
planeraren en mycket bra ljus-
kvalitet och färgåtergivning. 
Identiska färgtemperaturer i alla 
produktfamiljer (neutralvitt med 
4000K och varmvitt med 3000K) 
erbjuder trygghet i planeringen. 
RGBW-armaturer möjliggör sce-
nografiska belysningskoncept 
med pastellfärger och  mättade 
färger; färgkompensationen 
för matchande blandfärger är 
in programmerade i driftdonet.

Pastellfärger 
och mättade 
färger
Färgat ljus tas 
fram genom indi-
viduell styrning 
av de fyra färg-
komponenterna 
röd, grön, blå och 
vit enligt reglerna 
för additiv färg-
blandning.

Strålkastare, washers och wallwashers Ljusspektrum och reglerbarhet

RGBW-armaturer
Modulerna i 
RGBW- armaturer-
na består av en 
kombination av  
färgade och varm - 
vita LED.  Detta 
ger möjlighet 
att generera vitt 
ljus med steg-
löst  reglerbar 
färgtempera-
tur och mycket 
god färgåtergiv-
ning samt god-

tyckliga pastell- 
resp.  mättade 
färgnyanser utan 
 färgskuggor. De 
 ljustekniska och 
 elektriska uppgif-
terna för ERCO 
RGBW-armaturer 
anger maximal-
värden.

Mer information 
hittar du på: 
www.erco.com/
service/RGBW

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
On/off, DALI och  fasreglerbara 
driftdon kan integreras i vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för resp. LED-
moduler och utgör tillsammas 
med dessa en kontrollerad enhet, 
vilket ger små krav på underhåll.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljusstyrnings-
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ningsområde. 
ERCO erbjuder 
därför en mängd 
olika spektrum. 
Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatur-
systematik med enastående vär-
mehantering. Tack vare den rena 
produktdesignen, och även olika 
storlekar och lumenklasser erbju-
der ERCOs ljusverktyg stor frihet i 
gestaltningen. I alla armaturer är 
värmehanteringen dimensione-
rad för optimal drifttemperatur i 
LED och driftdon, vilket förlänger 
 ljusverktygens livslängd. De elek-
troniska komponenternas långa 
livslängd och de inbyggda drift-
donen medför minimala krav på 
underhåll och korta installations-
tider. Kontrollerad elektromag-
netisk kompatibilitet och passiv 
 kylning av LED-modulerna möjlig-
gör störningsfri och ljudlös drift.

Strålkastare, washers och wallwashers Armatursystematik

Utmärkt värme-
hantering
I strålkastare sker 
en effektiv vär-
meavledning från 
LED-modulen via 
armaturhuset. 
Materialet gju-
ten aluminium 
i armaturen ger 
en god värme-
ledningsförmåga. 
Stor genomskär-
ning i samman-
kopplingarna 

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Små armatur-
mått
Små  armaturer  
är föga iögonen-
fallande och 
fokus riktas istäl-
let på ljuset. Små 
armaturer gör sig 
särskilt bra i små 
rum.

mellan armatur-
husets baksida 
och LED-krets-
kortet säkerställer 
god värmeöver-
föring.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Vägg- och 
 takarmaturer
Som  alternativ 
till vrid- och 
svängbara strål-
kastare finns 
Lightscan även 
som utanpålig-
gande vägg- och 
takarmatur med 
utvalda ljusför-
delningar.

ERCO individual
Med vår service 
”ERCO individual” 
kan kundspecifi-
ka  anpassningar 
som  exempelvis 
armaturfärger 
eller LED-ljuskäl-
lor genomföras 
på projektbasis.

www.erco.com/
individual
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IP65

∅ 60–89mm ∅ 60–89mm ∅ 60–89mm

60°

80°

1

1

Gradskala för 
god inställbarhet
Den ledade kon-
struktionen med 
gradskala gör det 
möjligt att rikta 
armaturerna på 
någon grad när. 
Särskilt armaturer 
som sitter på rad 
kan snabbt och 
enkelt  ställas in 
med samma lut-
ning.

Låsbar
För att garan-
tera  ljuskäglans 
 riktning över 
tiden kan arma-
turens led låsas i 
önskat läge. 

Svängbar
Armaturerna kan 
riktas in med pre-
cision för bästa 
möjliga riktning 
på ljuskäglan. 
Ljuset faller då 
där det behövs. 

Strålkastare, washers och wallwashers Montering

Tillbehör för 
monterings-
varianter
ERCO armatursys-
tematik medger 
olika monterings-
sätt. Passande 
produkter för din 
typ av montering 
hittar du i över-
sikten över till-
behör. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mångsidiga, bekväma monte-
ringslösningar
Mångsidiga installations tillbehör 
för ERCO ljusverktyg och lättbe-
gripliga monteringsanvisningar i 
produktinformationen ger plane-
raren och montören stor frihet 
vid installationen på byggplatsen. 
Driftdonen i ERCOs LED-strålkas-
tare är integrerade i armaturen. 
Det fuktskyddade anslutningsut-
rymmet underlättar  monteringen. 
Leder med gradskala underlät-
tar när flera armaturer ska  riktas 
på exakt samma sätt. ERCOs 
 utomhusarmaturer utmärker sig 
genom hög kapslingsklass och 
 robusta armaturhus av korrosions-
beständig gjuten aluminium. En 
väderbeständig yta med dubbel 
pulverlackering ger mindre smuts-
avlagringar och möjliggör drift 
med mycket små krav på underhåll.

Tillbehör för 
montering
Det finns ett 
stort sortiment 
av tillbehör för 
montering på 
stolpar, master 
eller väggar.

Tvärbalk

Klämplatta

Förbindningsdel

Kapslingsklass 
IP65
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP65 är dammtä-
ta och  skyddade 
mot vattenstrålar.
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Strålkastare, washers och wallwashers Armaturernas anordning

Accentuering
För accentbelysning har en lut-
ningsvinkel (α) på 30° visat sig 
vara bäst. Denna vinkel ger god 
modellering utan alltför marke-
rat släpljus.

Tumregel: α = 30°

Bred belysning 
Även vid bred belysning passar  
en lutningsvinkel på 30°.

Tumregel: α = 30°

Bred väggbelysning
För jämn vertikal belysning bör 
avståndet från armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Svängvinkel 
wallwashers
Lins-wallwashers 
kräver att arma-
turen svängs. 
Produktdatabla-
den dokumente-
rar bästa möjliga 
svängvinkel (α) 
för jämn fördel-
ning av ljuset på 
väggen.

Tumregel:
α = 35°

Planeringsrekom-
mendationen  
för  wallwashers 
 innehåller 
beslutsstöd för 
bästa  möjliga 
anordning. Tabel-
len anger opti-
mal vägghöjd 
och lämpliga 
vägg- och arma-
turavstånd med 
resulterande 
 belysningsstyrka. 
Med  angiven 

svängvinkel 
 uppnår du jäm-
nast möjliga 
belysning. För en 
individuell belys-
ningsplanering 
rekommenderas 
en datoriserad 
ljusberäkning.

Exempel på wallwasher-tabell:

Medelbelysningsstyrka En (vägg)
Svängvinkel 35°
Takhöjd (m) 8.0
Väggavstånd (m) 2.50 2.75 3.00 3.00
Armaturavstånd (m) 3.00 3.25 3.50 4.00
Belysnings- 127 111 98 85
styrka En (lx)
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Okomplicerad och
kompakt

Det lilla eleganta ljusverktyget
utomhus

Utomhus krävs inte alltid stora
ljusflöden. Till exempel i tätbe-
byggda stadsmiljöer, parker och
kring byggnader passar det bättre
med svagare belysning. I ERCO
Program är Kona XS den minsta
strålkastaren för utomhusbruk.
Tekniken i Kona koncentrerar sig
på det viktigaste, nämligen ljus-
kvalitet med Spherolit-LED-optik
med sina många ljusfördelningar,
från narrow spot till wide flood
och wallwash. Med denna kan man

exakt och kostnadseffektivt forma
miljön med ljus, utan att avstå från
den magiska effekten hos natt-
mörkret. Kona XS design ligger i
linje med den moderna koniska
formen hos den stora kusinen i
armaturfamiljen Kona. Det släta
aluminiumhöljet är robust, lättskött
och lätt att installera.

Kona XS Strålkastare, washers, wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 6W
210lm - 825lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk ljus-
fördelning för bredstrålande belysning.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Wallwash

Kona XS Strålkastare, washers, wallwashers

458 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/kona-xs

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

http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs
http://www.erco.com/kona-xs


d94

135

d
80

17
5

Storlek

On/off

Graphit m

10 000 färger *

Kona XS Strålkastare, washers, wallwashers

Ljusfördelning

d 80mm

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Ljusfärg

Effektnivå LED
6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Lins-wallwashers

Wallwash

Jordspett

Monteringsplatta

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/016064

Design och användningsområde:
www.erco.com/kona-xs
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Svängbar 130°

Kapslingsklass IP65

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood
eller wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och hölje
– Graphit m
– Korrosionsbeständig aluminium, No-

Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Avbländningskon: plast, svartlackerat
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Driftdon
– On/off

5 Led och monteringsdosa
– Korrosionsbeständig aluminium, No-

Rinse ytbehandlad
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Invändig ledningsdragning
– Led: svängbart 130°
– Monteringsdosa: vridbar 350°

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Kona XS Strålkastare, washers, wallwashers
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Kraftfullt ljus från en
nästan osynlig källa

Bländfri accentuering, bred
belysning och wallwashing
utomhus

Orsaken till att Gecko trots sin
kompakta form utstrålar en så
lättsam dynamik är den något
koniska formen, de högkvalitativa
designdetaljerna och de omärkliga
övergångarna. Med sin flytande,
runda siluett kompletterar dessa
utomhusarmaturer trädgårdar och
parker med ett anpassningsbart
stilelement som på ett flexibelt
sätt kan integreras i alla miljöer.
Bakom det lilla armaturhuset döl-
jer sig avancerade ljustekniska

egenskaper: Med en jämn och
bred ljuskägla eller med ett skarpt
accentljus kan ett litet antal Gecko-
armaturer användas för ljussätt-
ning av fasader och andra föremål
utomhus. Den enastående avskärm-
ningen möjliggör accentuering,
bred belysning och wallwashing
från en nästan osynlig ljuskälla.
Gecko justeras enkelt och exakt
med armaturhuset som är vrid-
och svängbart i alla riktningar.
Dessutom sänks driftkostnaderna

av den underhållsfria LED-optoe-
lektroniken.

Gecko Strålkastare, washers, wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
8W - 18W
840lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wallwash

Gecko Strålkastare, washers, wallwashers

462 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/gecko

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

http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko
http://www.erco.com/gecko


160 124

14
9

25
0

206

Gecko Strålkastare, washers, wallwashers

Ljusfördelning

d 149mm

Styrning

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

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

18W/2475lm

Effektnivå LED

Storlek

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015338

Design och användningsområde:
www.erco.com/gecko

Förgreningsdosa Distanser

Jordspett
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Oval flood fritt vridbar

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 130°

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhuvud
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Armaturhus och led
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Svängbar 130°, vridbar 360°
– Led med skala och invändig lednings-

dragning

5 Monteringsdosa
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

6 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Gecko Strålkastare, washers, wallwashers
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Bästa visuella komfort
som fyller de högsta
anspråken

Beamer erbjuder effektiv
accentuering med klassisk strål-
kastardesign och bred belysning
för utomhusbruk

Beamer skapar effektfull ljussätt-
ning av monument, byggnadsverk
och vegetation. Denna strålkastare
skyddas av ett armaturhus med
extremt lång livslängd och erbjuder
differentierade lösningar för dina
belysningstillämpningar. Oöver-
träffad avbländning genom Snoot
ger god visuell komfort och ser till
att ljuset bara hamnar just där det
behövs.
Med monteringstillbehöret kan
Beamer monteras överallt där du

behöver den. Tack vare skalan
på leden kan du alltid återställa
inställningar av armaturen. Den
underhållsfria optoelektroniken
i Beamer är mycket energieffek-
tiv och därmed resurssnål, vilket
minskar driftkostnaderna.

Beamer Strålkastare, washers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
4W - 36W
420lm - 4950lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
12W - 36W
1260lm - 4950lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Beamer Strålkastare, washers

466 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/beamer

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

http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer
http://www.erco.com/beamer


3466

3
4
6
6
6

3 466666666666

3
4

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

3
4

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

∅
96

∅
13

5

∅ 120

193

23
8

346666

3
46
6
6
6
6

3
4

6
6
6
6

3
4

6
6
6
6

3 4666666666

∅
16

0

∅
20

5

∅ 153

283

33
6

Storlek

On/off On/off

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Beamer Strålkastare, washers

Ljusfördelning

d 135mm d 205mm

Styrning

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Effektnivå 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 *

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Förgreningsdosa Tvärbalk

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta

Monteringsplatta Distanser

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011752

Design och användningsområde:
www.erco.com/beamer
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Speciella kännetecken

Oval flood fritt vridbar

Olika storlekar

Låsbar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 130°

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood
eller oval flood

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Snoot
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Inget spilljus
– Skyddsglas

4 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

5 Driftdon
– On/off

6 Monteringsdosa och led
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m, dubbel pulverlackering
– Monteringsdosa: vridbar 300°
– Led: svängbart 130°
– Invändig ledningsdragning
– Gradskiva: korrosionsbeständig

aluminium

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Beamer Strålkastare, washers

468 ERCO Program 2019

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



469ERCO Program 2019

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



Maximal visuell
komfort för
mångsidiga uppgifter

Stort ljusflöde och maximal
visuell komfort för belysning
utomhus

Kona är lämplig för belysning
av stora byggnader och objekt.
Det runda, koniska armaturhu-
set erbjuder enastående visuell
komfort med mycket god avbländ-
ning. Armaturfamiljen innehåller
flera storlekar med många olika
ljusfördelningar – allt från punkt-
belysning på stora avstånd med
Spherolit-linser narrow spot till för-
delningarna wide flood, oval flood
och jämn wallwashing med wall-
wash-lins. Det stora ljusflödet gör

Kona till ett idealiskt ljusverktyg
för både stora projektionsavstånd
och stora avstånd mellan arma-
turerna. Den runda formen gör
armaturen flexibel och använd-
bar i många olika situationer och
arkitekturer. Den underhållsfria
optoelektroniken med lång livs-
längd sänker driftskostnaderna
och möjliggör användning på svår-
tillgängliga platser. Kona har ett
väderbeständigt armaturhus och
kan riktas in exakt med hjälp av en

vrid- och svängbar monteringsdosa.
Tack vare omfattande monterings-
tillbehör är armaturen enkel att
installera för olika typer av tillämp-
ningar utomhus.

Kona Strålkastare, washers, wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 96W
210lm - 13200lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 96W
630lm - 13200lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 96W
630lm - 13200lm
Ljusfördelning: Wallwash

Kona Strålkastare, washers, wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/kona
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Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Kona Strålkastare, washers, wallwashers

d 107mm d 160mm

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Ljusfördelning

Styrning

Effektnivå 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 *

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Tillbehör

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

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

19W/2700lm

24W/3300lm

Förgreningsdosa Monteringsplatta Passbit

Jordspett Tvärbalk Distanser

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta
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Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015663 

Design och användningsområde:
www.erco.com/kona 

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off

DALI

On/off

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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Storlek

Graphit m

10 000 färger *

On/off

DALI

Kona Strålkastare, washers, wallwashers

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Ljusfördelning

Styrning

Effektnivå LED

Tillbehör

d 382mm

96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Förgreningsdosa Monteringsplatta

Jordspett Tvärbalk

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta

Passbit Distanser

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015663 

Design och användningsområde:
www.erco.com/kona 

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

Olika storlekar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 90°
Låsbar

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°
– Narrow spot, spot och flood:

avbländningsvinkel 30°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Avbländningskon: plast, svartlackerat
– Skyddsglas

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 Monteringsdosa och led
– Korrosionsbeständigt aluminium-

gjutgods, No-Rinse ytbehandlat eller
plast

– Graphit m, dubbel pulverlackering
eller lackering

– Svängbar 90°, vridbar 300° eller
svängbar 120°, vridbar 360°

– Invändig ledningsdragning

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Kona Strålkastare, washers, wallwashers
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Liten och naggande
god

Grasshopper erbjuder accentu-
ering, bred belysning och bred
väggbelysning utomhus

Grasshopper fyller sina olika upp-
gifter utomhus med en illusion av
särpräglad arkitekturdetalj. Det kan
handla om accentuering av hänvis-
ningsskyltar och objekt eller bred
belysning av träd och väggar – det
finns en ljusfördelning som passar
vid varje tillfälle. Aluminiumhöljet
är extremt väderbeständigt och kan
monteras i alla lägen.
Armaturhuset kan vridas och
svängas i alla riktningar. Den under-
hållsfria LED-optoelektroniken i

Grasshopper är mycket energief-
fektiv och därmed resurssnål, vilket
minskar driftkostnaderna. Den
exakta ljustekniken reducerar spill-
ljuset och bidrar därmed ytterligare
till en god miljö.

Grasshopper Strålkastare, washers, wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
8W - 18W
840lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Ljusfördelning: Wallwash

Grasshopper Strålkastare, washers, wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/grasshopper
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Storlek

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Grasshopper Strålkastare, washers, wallwashers

124mm

Ljusfördelning

Styrning

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

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

18W/2475lm

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Förgreningsdosa Distanser

Jordspett

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012729

Design och användningsområde:
www.erco.com/grasshopper
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Speciella kännetecken

h

Små armaturmått

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 130°

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood kan monteras med 90°
förskjutning

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhuvud
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Armaturhus och led
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Svängbar 130°, vridbar 360°
– Led med skala och invändig lednings-

dragning

5 Monteringsdosa
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

6 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Grasshopper Strålkastare, washers, wallwashers
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Ljusstrålning i digital
form

Lightscan för krävande belys-
ningstillämpningar utomhus

Lightscan sätter accenter i utom-
husbelysningen, men klarar sig
även bra inomhus vid särskilda krav
på en högre kapslingsklass. Snygg
framtoning och högeffektiv ljustek-
nik bildar en perfekt symbios. De
höga ljusflödena medger belysning
av byggnader, väggar och föremål
även när dessa är mycket höga eller
när det endast finns några få möj-
liga strålkastarpositioner. Med hjälp
av de olika ljusfördelningarna kan

man se till att ljuset bara faller där
det behövs.
Lightscan är extremt väderbestän-
dig och med sin slanka silhuett
smälter den in i omgivningen på
ett harmoniskt sätt. Det infällda
frontglaset bidrar till att armatu-
ren inte bara är elegant tillsluten,
utan även enkel att rengöra. Med
monteringstillbehöret kan Light-
scan användas i olika förhållanden
och blir därigenom ett mångsidigt
verktyg i ljusplaneringen. Den

underhållsfria optoelektroniken
är mycket energieffektiv och där-
med resurssnål, vilket även minskar
driftkostnaderna.

Lightscan Strålkastare, washers, wallwashers
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Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Strålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 96W
210lm - 13200lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Spot, Flood

Bred belysning
Belysning av större föremål
eller delar av rum med bred
ljuskägla.

Washers
Mycket bred rotationssymmetrisk eller
axialsymmetrisk ljusfördelning för
bredstrålande belysning.

LED-modul
6W - 96W
630lm - 13200lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood, Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
6W - 96W
630lm - 13200lm
Ljusfördelning: Wallwash

LED-modul RGBW
30W
1900lm
Ljusfördelning: Wallwash

Lightscan Strålkastare, washers, wallwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/lightscan
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Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Lightscan Strålkastare, washers, wallwashers

112mm 138mm

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Ljusfördelning

Styrning

Effektnivå 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 *

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Tillbehör
Förgreningsdosa Monteringsplatta Passbit

Jordspett Tvärbalk Distanser

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash
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d120

75 Q250

29
9

d153

75 Q250

31
3

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off

DALI

DALI

250mm

Strålkastare Washers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Lins-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

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014700 

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightscan 
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75

d153

41
3

Q350Q30075

d153

36
3

Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off

DALI

On/off

DALI

300mm 350mm

Ljusfärg

Färg  
(armaturhus)

Ljusfördelning

Styrning

Effektnivå 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 Strålkastare, washers, wallwashers

Tillbehör
Förgreningsdosa Monteringsplatta Passbit

Jordspett Tvärbalk Distanser

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014700 

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightscan 

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Strålkastare Washers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

Färgat ljus

Olika storlekar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar 90°
Låsbar

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: narrow spot, spot,

flood, wide flood, extra wide flood,
oval flood eller wallwash

– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K), neutralvitt (4000K) eller
RGBW

– Kollimatoroptik av optisk polymer
– RGBW med högreflekterande färg-

blandare

3 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Täckram: svart pulverlackerad
– Skyddsglas

4 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig och
potentiometer för ljusreglering 1%–
100% på armaturen

5 Monteringsdosa och led
– Korrosionsbeständigt aluminium-

gjutgods, No-Rinse ytbehandlat eller
plast

– Graphit m, dubbel pulverlackering
eller lackering

– Svängbar 90°, vridbar 300° eller 360°
– Invändig ledningsdragning

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightscan Strålkastare, washers, wallwashers
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En washer för alla
tillfällen

Parscoop erbjuder kraftfull bred
vägg- och takbelysning för
utomhus- och inomhusmiljöer

I parker, historiska anläggningar
och byggnader – ja överallt där
en kraftfull och högkvalitativ bred
belysning av öppna ytor efterfrå-
gas är Parscoop svaret. Djupa eller
snarare breda öppna ytor, väggar
eller tak: Med olika ljusfördelningar
och ljusflöden samt de flexibla
inställnings- och monteringsmöj-
ligheterna har Parscoop alltid en
lösning på dina ljustekniska funk-
tioner och krav.

Monteringen sker enkelt och pro-
blemfritt. Tack vare skalan på leden
kan du snabbt återställa inställ-
ningar av armaturen. Armaturhuset
bildar ett extremt väderbeständigt
och formfulländat skydd för den
underhållsfria optoelektroniken i
LED-armaturerna.

Parscoop Vägg-/takwashers
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Bred belysning
Belysning av delar av rum
med bred ljuskägla.

Vägg-/takwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn vägg- eller takbelysning.

LED-modul
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Takwashers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning för jämn belysning av taket.

LED-modul
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Parscoop Vägg-/takwashers

Planeringsstöd under:
www.erco.com/parscoop
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Parscoop Vägg-/takwashers

Ljusfärg

Ljusfördelning

Tillbehör

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Reglerbara med 
dämpteknik

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Effektnivå 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 *

Vägg-/takwashers Takwashers

Bredstrålande Bredstrålande

Djupstrålande Djupstrålande

Vägg-/takwashers Takwashers

Bredstrålande Bredstrålande

Djupstrålande Djupstrålande

Förgreningsdosa Tvärbalk

Markfäste Anslutningsdel

Betongankare Klämplatta

Monteringsplatta Distanser

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013575

Design och användningsområde:
www.erco.com/parscoop
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Olika storlekar

Låsbar

Stora armaturavstånd vid
bred tak-/väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Gradskala för god inställbar-
het

Svängbar ±90°

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 450

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täckram
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Skyddsglas

4 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

6 Monteringsdosa och led
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m, dubbel pulverlackering
– Monteringsdosa: vridbar 300°
– Led: svängbart ±90°
– Invändig ledningsdragning
– Gradskiva: korrosionsbeständig

aluminium

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Parscoop Vägg-/takwashers
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Fasadarmaturer LED-moduler

Hög ljusflö-
desbibehåll-
ning med High-
power-LED
Efter upp till  
50 000 drifttim-
mar har minst 
90% av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). 
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.
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Fasadarmaturer Linssystem och visuell komfort

Högeffektiv 
ljusteknik
Den innova-
tiva Spherolit- 
tekniken har 
betydligt högre 
verkningsgrad 
än konventionell 
ljusteknik.

Visuell komfort
Människan och hennes varse-
blivning är avgörande vid bedöm-
ningen av om belysningen är 
effektiv. Frånvaron av spill-ljus 
ger bästa möjliga varseblivnings-
förhållanden för det  mänskliga 
ögat. Planeraren kan därmed 
från början gestalta en miljö med 
 lägre belysningsstyrka och nog-
grant övervägda kontraster på ett 
 energieffektivt sätt.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa Spherolit- tekniken 
har högre verkningsgrad än kon-
ventionella metoder för ljusstyr-
ning. ERCOs armaturer skapar 
huvudsakligen ett projicerat ljus 
och erbjuder planeraren hög fri-
het i ljusutformningen utan stö-
rande spill-ljus. Användningen 
av högkvalitativa optiska poly-
merer och moderna fotometriska 
simuleringar möjliggör en impo-
nerande ljuskvalitet med utmärkt 
jämnhet och hög effektivitet. Det 
slutna optiska systemet minskar 
behovet av rengöring och möjlig-
gör drift med minimalt underhåll.

Optik
De optiska sys-
temen för LED-
ljusverktyg skil-
jer sig avsevärt 
från  traditionella 
armaturer. ERCO 
utvecklar och 
 tillverkar dessa 
system under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
energieffektivitet 
och ljuskvalitet 
genom bästa  
möjliga avstäm-
ning.
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Olika ljusfördelningar
För olika belysningstillämpning-
ar erbjuder ERCO armaturer med 
 olika ljusfördelningar: Mark-  
washers för belysning av gångvä-
gar och öppna ytor, walklights för 
belysning av trappor, tak washers, 
armaturer för dekorativa ljus-
mönster på fasader samt släpljus 
för att framhäva strukturer. 

Släpljus-wallwashers
Med den breda ljus fördelningen 
parallellt med väggen och den 
mjuka gradienten skapas en myck-
et jämn belysning med hjälp av en 
rad av armaturer. Armaturen kan 
svängas individuellt och har en 
mycket smal spridningsvinkel mot 
väggytan i vertikal riktning för att 
undvika spill-ljus och  möjliggöra 
hållbara ljuslösningar i enlighet 
med Dark Sky.

Fasadarmaturer Ljusfördelningar

Mark-washers, 
bredstrålande
Den bredstrålan-
de ljusfördelning-
en från mark- 
washers passar 
särskilt för gång-
vägsbelysning 
längs murar och 
fasader.

Takwashers 
bredstrålande
Den bredstrålande 
ljus fördelningen 
hos takwashers 
belyser konsoltak 
längs fasaden på 
ett effektivt sätt.

Mark-washers, 
djupstrålande 
Den djupstrålande 
ljusfördelning från 
mark- washers är 
avsedd för belys-
ning av  öppna 
ytor och terrasser.

Takwashers 
djupstrålande
Den djupstrålande 
ljusfördelningen 
hos takwashers 
passar för yttäck-
ande belysning av 
innertak.

Släpljus
Släpljus-wall-
washern kan rik-
tas uppåt eller 
nedåt.
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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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Systemdesign för praktisk 
 tillämpning
Konsekvent systemdesign är karak-
teristisk för produkt programmet 
från ERCO. På detta sätt kan ljus-
verktyg med liknande design 
användas för de mest skilda belys-
ningstillämpningar. Denna strate-
gi är inte bara estetiskt tilltalande, 
utan även tekniskt.

Dark Sky- 
teknologi
I armaturer med 
Dark Sky-tek-
nologi sker  ingen 
 ljusemission 
ovanför horison-
talplanet. På det 
sättet skapas 
hållbara ljuslös-
ningar utomhus.

Fasadarmaturer Armatursystematik

Fasadarmaturer
Särpräglade ljuseffekter med 
smal eller bred ljuskägla  skapar 
 blickfång och avdelar  fasaden. 
Systemdesignen från ERCO om - 
fattar en mängd  ljuslösningar 
med uppåt- eller nedåtriktade 
ljusfördelningar.

Modeller för 
nedåtriktad 
belysning
Den nedåtrik-
tade  ljuskäglan 
 erbjuder även 
tillvalet att bely-
sa gångstråk 
längs fasaden.

Smal eller bred 
uppåtriktad ljus-
kägla
Uppåtriktad be - 
lysning fram häver 
 fasadens höjd – 
för att  antingen 
utsmyckningar 
eller stora impo-
nerande ytor ska 
komma till sin 
rätt.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger max-
imalt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

ERCO individual
Med vår service 
”ERCO individual” 
kan kundspecifi-
ka  anpassningar 
som  exempelvis 
armaturfärger 
eller LED-ljuskäl-
lor genomföras 
på projektbasis.

www.erco.com/
individual

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ningsområde. 
ERCO erbjuder 
därför en mängd 
olika spektrum. 
Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual
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IP65

DALI

Tillbehör för 
monterings-
modeller
Ljusverktygen 
Kubus kan inte 
bara användas på 
byggnader, utan 
kan även mon-
teras som infälld 
vägg armatur.

Mark-washers  
ger på samma sätt 
möjlighet till slät 
infällning i väg-
gen med tillbehö-
ret inbyggnadshus 
resp. inbyggnads-
kassett.

Beroende på ljus-
fördelning finns 
olika monterings-
alternativ. Fasad-
armaturerna kan i 
princip monteras 
på väggen som 
utanpåliggande 
armatur.

Kapslingsklass 
IP65
Armaturer 
med kapslings-
klass IP65 är 
damm täta och 
 skyddade mot 
vattenstrålar.

Fasadarmaturer Montering och reglerbarhet

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljusstyrnings-
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
On/off och DALI-driftdon kan 
integreras i vilken infrastruktur 
som helst. Driftdonen är optime-
rade för resp. LED-moduler och 
utgör tillsammas med dessa en 
kontrollerad enhet, vilket ger små 
krav på underhåll.

Svängbar
Armaturerna kan 
riktas in med pre-
cision för bästa 
möjliga riktning 
på ljuskäglan. 
Ljuset faller då 
där det behövs. 

Slät eller utan-
påliggande mon-
tering möjlig
ERCO  erbjuder 
även tillbehör 
för slät  infällning 
som ger  exakta 
och eleganta 
 linjer. Som alter-
nativ står utan-
påliggande infäll-
ningstillbehör till 
förfogande som 
standard.

Monteringen i fokus
Det differentierade produktpro-
grammet från ERCO är beprövat 
även i speciella situationer – oav-
sett om det gäller planering av 
exakta infällningstillbehör eller vid 
krav på hög kapslingsklass.
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Fasadarmaturer Armaturernas anordning

Stora armatur-
avstånd
Den effektiva 
ljustekniken från 
ERCO möjliggör 
armaturavstånd 
över genomsnittet 
för många pro-
dukter. Det inne-
bär minsta möjliga 
antal armaturer.

Allmänbelysning
Jämn belysning med tak-washers  
ger taket ett intryck av lätthet 
och rymd. Avståndet (a) till taket 
avgör armaturavståndet och bör 
anpassas med gestaltningen i 
fokus. Avståndet bör vara minst 
0,8 meter.

Placering: a > 0,8m

Accentuering  
Fasadarmaturer med både nedåt- 
och uppåtriktade ljusfördelningar 
ger struktur till fasader med sto-
ra ytor, och släpljuset framhäver 
även materialets ytstruktur. För 
att undvika bländning bör arma-
turer med uppåtriktad ljusöppning 
inte monteras under betraktarens 
ögonhöjd.

Bred belysning 
Med en bred- och en djupstrålan-
de ljusfördelning möjliggör mark-
washers en diskret, bländfri och 
jämn belysning av gångvägar och 
öppna ytor nära fasaden. Rekom-
menderad monteringshöjd (h) är 
0,8 meter över marken.

Placering: h = 0,8m
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Rumslig känsla med
kraftfull ljussättning
av tak

Bredstrålande belysning av tak
på flygplatser och tågstationer,
i arkader och gallerior med
Lightscan fasadarmaturer

Lightscan fasadarmaturer ger taken
ett lätt och storslaget utseende
även i anspråkslösa miljöer som
gallerior eller tågstationer. Den
jämna och breda belysningen från
den robusta armaturen möjlig-
gör en ekonomisk takbelysning
med stora armaturavstånd såväl
utomhus som inomhus. Höga ljus-
flöden och energieffektiv ljusteknik
sörjer för en enastående belys-
ningsnivå – inte minst i stora rum
med högt i tak. Två olika ljusfördel-

ningar – bred- och planstrålande
– gör det möjligt att hitta den per-
fekta lösningen för belysning av
stora takytor. Den underhållsfria
optoelektroniken är mycket ener-
gieffektiv och därmed resurssnål,
vilket minskar driftkostnaderna.

Lightscan Fasadarmaturer
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Bred belysning
Belysning av delar av rum
med bred ljuskägla.

Takwashers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning för jämn belysning av taket.

LED-modul
24W - 72W
2520lm - 9900lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Lightscan Fasadarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/lightscan-f
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Lightscan Fasadarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Effektnivå 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

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande
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75 99

183

350

399

350

140

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

350mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

72W/9900lm

Takwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015413

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightscan-f
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Speciella kännetecken

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Stora armaturavstånd vid
bred takbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täckram
– Aluminiumgjutgods, svart pulverlac-

kerad
– Skyddsglas

4 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightscan Fasadarmaturer
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Ljus utanför boxen

Fasadbelysning och bred belys-
ning för marken eller golvet
med systemdesign

På dagen är Kubus bara en diskret
låda på väggen – på natten visar
denna armatur vad den går för
med sitt ypperliga ljus. Kubus är
flexibel. Med lämpliga tillbehör
kan armaturen monteras i eller
på väggen. Väggens yta får en ny
dimension med släpljuset.
I kommunikationsytor erbjuder
Kubus de förbipasserande hög visu-
ell komfort och säker orientering.
Det är en underdrift att påstå att
Kubus förenar högeffektiv och

underhållsfri optoelektronik med
ett diskret yttre. Kubus mark- och
golv-washers finns dessutom även
som pollararmaturer.

Kubus Fasadarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
3W - 6W
345lm - 825lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Accentuering
Framhäver fasaden med smal
ljuskägla.

Fasadarmaturer
Asymmetrisk ljusfördelning för accentu-
erande fasadbelysning.

LED-modul
3W - 6W
345lm - 825lm
Ljusfördelning: Spot, Oval flood

Kubus Fasadarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/kubus-f
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Kubus Fasadarmaturer

Tillbehör

Storlek

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

On/off On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger **

Graphit m

10 000 färger **

124mm

Effektnivå 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

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Förgreningsdosa Inbyggnadshus

Betong 
infällningsdosa Inbyggnadskassett

150mm
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Storlek

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning
On/off On/off

Graphit m

10 000 färger **

Graphit m

10 000 färger **

124mm 150mm

Effektnivå 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

Fasadarmaturer

Spot

Oval flood

Fasadarmaturer

Spot

Oval flood

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012852

Design och användningsområde:
www.erco.com/kubusf
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Olika storlekar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

On/off

Anvisning
Kubus pollararma-
turer finns från
sidan 551

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 Ljusöppning på markwasher
(nedtill)

– Softec-lins som skyddsglas eller
reflexbehandlat skyddsglas

– Bredstrålande: skulpturlins eller
Spherolit-lins

– Planstrålande: prismalins eller Sphe-
rolit-lins

eller

Ljusöppning på fasadarmatur
(upptill)

– Softec-lins som skyddsglas eller
reflexbehandlat skyddsglas

– Spherolit-lins spot eller skulpturlins

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

4 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Kubus Fasadarmaturer
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Avbländning med
perfektion

Bästa möjliga visuella komfort
för trappor och gångvägar

Den raffinerade ljustekniken i Axis
Walklight åstadkommer bästa möj-
liga visuella komfort för gångvägar.
Den fullständiga avskärmningen
av direkt LED-ljus håller måttet
även i trappor. Bara en lätt lysande
effekt på det rektangulära skydds-
glaset avslöjar ljusöppningen. På
trappsteget bildas då en bred ljus-
fördelning, som räcker fram till
kanten av trappsteget.
Dessutom understödjer ljuskäglans
mjuka gradient från Axis Walk-

light seendet, genom att ögat inte
behöver anpassa sig till stora kon-
traster i omgivningen. En rad Axis
Walklight kan även användas till
belysning av gångvägar.

Axis Walklight
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Walklights
Asymmetrisk ljusfördelning för belys-
ning av gångvägar och trappor.

LED-modul
1,7W
64lm - 90lm

Axis Walklight

508 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
www.erco.com/axis-walklight
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Axis Walklight

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Storlek

On/off

Graphit m

10 000 färger *

Effektnivå LED

269mm

1,7W/90lm

3000K

4000K

Walklights

Bredstrålande

Förgreningsdosa

Betong 
infällningsdosa

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012853

Design och användningsområde:
www.erco.com/axiswalklight
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

ERCO LED

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO LED-modul
– Ljusfärger: varmvitt (3000K) eller

neutralvitt (4000K)

2 ERCO reflektor
– Asymmetriskt reflektor-linssystem:

aluminium, silvereloxerad
– Genom optimerad LED-avbländning

ingen direkt ljusandel

3 Täckram
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Softec-lins

4 Armaturhus
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Fästdetalj: plast. Anslutningsområde

7-20mm

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Axis Walklight
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Riktat ljus i
minimalistisk elegans

Energieffektiv fasadarmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar, öppna
ytor och entréer

Visor fasadarmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Visor gångvägar längs
murar eller byggnader med stor
jämnhet och så yttäckande att
det endast krävs ett minimalt
antal armaturer. Den planstrålande
ljusfördelningen är speciellt lämplig

för belysning av öppna platser och
terrasser.
Visor har en jämn, lättskött yta
som gör armaturen till ett blick-
fång på alla fasader. Armaturens
grafikliknande form framhävs av
detaljer som osynliga fogar och det
integrerade, infällda skyddsglaset.
Ljuskällan förblir diskret dold så
att förbipasserande inte bländas.
Tack vare Dark Sky-tekniken avger
Visor fasadarmaturer inget spill-
ljus ovanför horisontalplanet. Visor-

familjens systemdesign erbjuder
många möjligheter att kombinera
fasad- och pollararmaturer.

Visor Fasadarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Visor Fasadarmaturer
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www.erco.com/visor-f
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Ljusfärg

Visor Fasadarmaturer

Tillbehör

Storlek

Färg  
(armaturhus)

On/off On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

Ljusfördelning

d 190mm d 200mm

Effektnivå 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

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Anslutningsdosa Tätningsplatta

Betong 
infällningsdosa Glaslyft

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012896

Design och användningsområde:
www.erco.com/visorf
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Visor pollararma-
turer finns från
sidan 547

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täcklock
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Tillbehör för slät infällning: Reflexbe-

handlat skyddsglas

4 Armaturhus och infällningsring
– För montering på betong- eller

regelväggar
– Infällningsring: rostfritt stål
– Monteringskonsol: metall, varmför-

zinkad. Anslutningsområde 1-30mm
– Armaturhus: plast, svart
– Anslutningsledning 3x1mm²

5 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Visor Fasadarmaturer
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Visor pollararma-
turer finns från
sidan 547

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Visor Fasadarmaturer
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Riktat ljus i
minimalistisk elegans

Energieffektiv fasadarmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar, öppna
ytor och entréer

Lightmark fasadarmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Lightmark gångvägar längs
murar eller byggnader med stor
jämnhet och så yttäckande att
det endast krävs ett minimalt
antal armaturer. Den planstrålande
ljusfördelningen är speciellt lämplig
för belysning av öppna platser och
terrasser.

Lightmark har en slät yta som gör
armaturen till ett blickfång på
alla fasader. Armaturens grafiklik-
nande form framhävs av detaljer
som osynliga fogar och det inte-
grerade, infällda skyddsglaset.
Ljuskällan förblir diskret dold så
att förbipasserande inte bländas.
Tack vare Dark Sky-tekniken avger
Lightmark fasadarmaturer inget
spill-ljus ovanför horisontalplanet.
Lightmark-familjens systemdesign
erbjuder många möjligheter att

kombinera fasad- och pollararma-
turer.

Lightmark Fasadarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Lightmark Fasadarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/lightmark-f
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Lightmark Fasadarmaturer

Tillbehör

Ljusfärg

Storlek

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

On/off On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

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
Effektnivå LED

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Markwashers

Bredstrålande

Djupstrålande

Anslutningsdosa Tätningsplatta

Betong 
infällningsdosa Glaslyft

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012922

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightmarkf
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Lightmark pol-
lararmaturer finns
från sidan 555

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täcklock
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Tillbehör för slät infällning: Reflexbe-

handlat skyddsglas

4 Armaturhus och infällningsram
– För montering på betong- eller

regelväggar
– Inbyggnadsram: rostfritt stål
– Monteringskonsol: metall. Anslut-

ningsområde 1-30mm
– Armaturhus: plast, svart
– Anslutningsledning 3x1mm²

5 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightmark Fasadarmaturer
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Lightmark pol-
lararmaturer finns
från sidan 555

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightmark Fasadarmaturer

520 ERCO Program 2019

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



521ERCO Program 2019

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



Universell och elegant

Variationsrik ljussättning av
fasader

Att accentuera historiska fasader
med släpljus eller stora fasadav-
snitt med hjälp av ljusmönster hör
till de starka sidorna hos Zylinder
fasadarmaturer. Den kompakta
ljustekniken erbjuder här många
olika möjligheter: Smala eller breda
ljusfördelningar, uppåt- och nedåt-
riktade eller enbart nedåtriktade.
För att undvika spill-ljus mot him-
len – i enlighet med Dark Sky-
kraven – är den övre ljuskäglan
något riktad mot fasaden.

För det nedåtriktade ljuset finns
Zylinder fasadarmaturer både i
form av modeller som ger en halv-
cirkelformad ljuskägla på marken
eller en ljuskägla som slutar strax
utanför fasaden. Gemensamt för
alla Zylinder fasadarmaturer är det
karakteristiska släpljuset, som tyd-
ligt framhäver texturen på fasaden.

Zylinder Fasadarmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bredstrålande asymmetrisk ljusfördel-
ning med bred ljuskägla för belysning
av gångar.

LED-modul
6W - 12W
630lm - 1650lm
Ljusfördelning: Spot, Oval flood

Accentuering
Framhäver fasaden med smal
ljuskägla.

Fasadarmaturer
Asymmetrisk ljusfördelning för accentu-
erande fasadbelysning.

LED-modul
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Ljusfördelning: Spot, Oval flood

Zylinder Fasadarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/cylinder
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Zylinder Fasadarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off On/off

Effektnivå LED
6W/825lm 12W/1650lm

Mark-washers

Oval flood

Mark-washers Fasadarmaturer

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 *

Storlek 2 Storlek 2 
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Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off On/off

Storlek 2 Storlek 3

12W/1650lm

Fasadarmaturer

Spot

Oval flood

Fasadarmaturer

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 *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011888

Design och användningsområde:
www.erco.com/cylinder
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar

Dekorativ vägg-/ Fasadbelys-
ning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 Ljusöppning upptill
– Spherolit-lins spot eller oval flood
– Reflexbehandlat skyddsglas

2 Ljusöppning nedtill Storlek 2
– Spherolit-lins oval flood
– Reflektor: aluminium, silvereloxerad,

blank
– Reflexbehandlat skyddsglas

eller

Storlek 3
– Diffusor: glas, matt
– Darklight-reflektor: aluminium,

silvereloxerad, blank
– Avbländningsvinkel 30°
– Reflexbehandlat skyddsglas

3 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Armaturhus och väggarmatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständig aluminiumprofil

eller korrosionsbeständigt alumini-
umgjutgods, No-Rinse ytbehandlat

– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Låsskruv

5 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Zylinder Fasadarmaturer
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Släpljus med
perfektion

Betoning av fasadstrukturer
med vitt ljus

Att med släpljus framhäva silhuet-
ter och material i byggnader och
arkitektoniska detaljer med kon-
trastrika skuggeffekter – det är en
av de starka sidorna hos den effek-
tiva fasadarmaturen Focalflood.
Optiken, som fulländats för släpljus,
möjliggör stora armaturavstånd
och imponerar samtidigt med myc-
ket jämn belysning av fasaden.
Armaturen kan riktas in steglöst
på ett bekvämt sätt för perfekt
riktningsjustering av släpljuset.

Fasadarmaturen Focalflood erbju-
der en mycket exakt, smalstrålande
ljusfördelning över hela väggens
höjd, för att undvika spill-ljus. Det
är grunden för en effektfull bred
fasadbelysning med magiskt släp-
ljus.

Focalflood Fasadarmaturer
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Accentuering
Framhäver fasaden med smal
ljuskägla.

Fasadarmaturer
Asymmetrisk ljusfördelning för accentu-
erande fasadbelysning.

LED-modul
20W
2100lm - 2750lm

Focalflood Fasadarmaturer

528 ERCO Program 2019 Planeringsstöd under:
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Focalflood Fasadarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

On/off

Graphit m

10 000 färger *

Effektnivå LED

633mm

Fasadarmaturer

Släpljus

20W/2750lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012959

Design och användningsområde:
www.erco.com/focalflood
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Speciella kännetecken

Högeffektiv ljusteknik

Släpljuswallwasher

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Svängbar 135°

Kapslingsklass IP65

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 490

1 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

2 ERCO reflektor
– Asymmetriskt reflektor-linssystem:

aluminium, silvereloxerad
– Genom optimerad LED-avbländning

ingen direkt ljusandel

3 Frontenhet
– Graphit m
– Korrosionsbeständig aluminium, No-

Rinse ytbehandlad
– Dubbelt pulverlackerade
– Softec-lins

4 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Fastskruvade ändplattor: korrosions-

beständigt aluminiumgjutgods
– 2 fritt positionerbara fästkonsoler:

korrosionsbeständig aluminium
– Svängbart 135°
– Anslutningsledning 3x1mm², L 1,5m

5 Driftdon
– On/off

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Focalflood Fasadarmaturer
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Pollararmaturer LED-moduler och reglerbarhet

DALIreglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljusstyrnings-
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

Omkoppling och reglering
De optimala ljusregleringsegen-
skaperna hos LED medför att de 
passar för ljusreglerade anlägg-
ningar. Tekniskt finns det olika 
alternativ: On/off, ljusreglering 
med bakkantsteknik eller styrning 
via DALI.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatur-
systematik med enastående vär-
mehantering. Tack vare den rena 
produktdesignen, och även olika 
storlekar och lumenklasser erbju-
der ERCOs ljusverktyg stor frihet i 
gestaltningen. I alla armaturer är 
värmehanteringen dimensione-
rad för optimal drifttemperatur i 
LED och driftdon, vilket förlänger 
 ljusverktygens livslängd. De elek-
troniska komponenternas långa 
livslängd och de inbyggda drift-
donen medför minimala krav på 
underhåll och korta installations-
tider. Kontrollerad elektromag-
netisk kompatibilitet och passiv 
 kylning av LED-modulerna möjlig-
gör störningsfri och ljudlös drift.

Hög ljusflödesbi
behållning med 
HighpowerLED
Efter upp till 50 
000  drifttimmar 
har minst 90% 
av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). Dessa LED 
har en L90-speci-
fikation för  
100 000 drift-
timmar.

ERCO High
powerLED
High-power-LED 
är optimala för 
användningsom-
råden med stora 
krav på ljusflö-
desbibehållning 
och exakta ljus-
fördelningar.
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Markwashers, 
bredstrålande 
med halvcirkel
formad ljusför
delning 
Pollararmaturer 
med 180° ljus-
öppning  passar 
för  gångvägar. 
De bildar en 
familj med polla-
re som lyser i alla 
 riktningar, det 
vill säga 360°.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
perceptionsorienterad belysning
Differentierade ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet i gestaltning-
en och ljusplaneringen för indivi-
duella ljuskoncept. För  belysning 
av gångvägar, torg, terrasser och 
öppna ytor erbjuder ERCO pollar-
armaturer med olika ljusfördel-
ningar: Mark-washers med bred- 
eller djupstrålande ljusfördelning 
och armaturer med 360° radiell 
ljusfördelning. För effektiv belys-
ning av gångvägar passar de run-
da pollararmaturerna mycket bra 
med sin speciella, bredstrålan de 
ljusfördelning som täcker 180°. 
Den konsekventa systematiken 
i fördelningarna ger planeraren 
flexibilitet att kombinera olika 
armaturer som estetiska, rums-
skapande komponenter. Ljuspro-
jektion möjliggör en  välriktad 
ljusstyrning och utgör därmed 
grunden för god visuell komfort 
och effektiv belysning.

Markwashers, 
bredstrålande
Den bredstrålan-
de ljusfördelning-
en från mark-
washers passar 
särskilt för gång-
vägsbelysning 
längs murar och 
fasader.

Markwashers, 
djupstrålande
Den djupstrålande 
ljusfördelningen 
från mark- washers 
är avsedd för 
belysning av öpp-
na ytor och ter-
rasser.

Högeffektiv 
ljusteknik
Linssystemet av 
högkvalitativa 
optiska polyme-
rer utmärker sig 
genom sin myck-
et höga effekti-
vitet.

Ljusledarteknik
 Ljusledarringen 
i Castor är en 
 kombination av 
ljusledare och 
lins och ger där-
med en  perfekt 
avbländad ljus-
öppning för 
mycket jämnt  
ljus och god 
 visuell komfort.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Det slutna optiska syste-
met minskar behovet av rengöring 
och möjliggör drift med minimalt 
underhåll.

Pollararmaturer Linssystem och ljusfördelning

Mark washers 
för belysning av 
öppna markytor 
 Pollararmaturer 
med  radiell 
utstrålning 360° 
passar för yttäck-
ande belysning 
av torg och ter-
rasser.
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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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Pollararmaturer Armatursystematik

Utmärkt värme 
hantering
Värmehantering-
en skapar bästa 
möjliga förhål-
landen för kon-
tinuerlig drift. 
På så sätt säker-
ställer ERCO att 
LED avger största 
möjliga ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-

nenter och drift-
don når sin fulla 
livslängd. 

Optimering av 
den elektromag
netiska kompa
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
Utemiljöer kan gestaltas med pol-
lararmaturer som rumsskapande 
komponenter. ERCOs armaturer 
utmärker sig genom en konse-
kvent systemdesign med oöver-
träffad värmehantering. Det 
rena formspråket och olika stor-
lekar och lumenklasser erbjuder 
en stor frihet i utformningen av 
belysnings projekt. Kontrollerad 
elektromagnetisk kompatibilitet 
och passiv  kylning av LED-modu-
lerna möjliggör störningsfri och 
ljudlös drift. Värme hanteringen 
är dimensionerad för optimal 
drifttemperatur i de elektroniska 
komponen terna.

Horisontalplan

Visuell komfort 
ERCO har full-
ändat Dark Sky-
tekniken för pol-
lararmaturerna. 
Eftersom inget 
ljus sprids ovanför 
horisontallinjen 
undviks bländning 
av förbipasseran-
de och bilförare. 

En familj av 
 pollar och 
 fasadarmaturer
ERCO utvecklar 
armaturer med 
målet att  skapa 
armatur familjer 
som innehåller 
olika kategorier 
av armaturer. Pla-
neraren får däri-
genom möjlighet 
att skapa helhet-
liga  ljuskoncept 
för angränsande 

områden. Hen kan 
anpassa belys-
ningen till speci-
ella drag i arki-
tekturen, utan  
att tillgripa ny 
teknik eller en 
ny ljusfördelning 
eller behöva kom-
promissa med 
 designen.

ERCO individual
Med vår service 
”ERCO individual” 
kan kundspecifi-
ka  anpassningar 
som  exempelvis 
armaturfärger 
eller LED-ljuskäl-
lor genomföras 
på projektbasis.

www.erco.com/
individual

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ningsområde. 
ERCO erbjuder 
därför en mängd 
olika spektrum. 
Fler spektrum vid 
förfrågan:
www.erco.com/
individual
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IP65

Pollararmaturer Montering och armaturernas anordning 

Kapslingsklass 
IP65
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP65 är dammtä-
ta och skyddade 
mot vattenstrå-
lar från alla rikt-
ningar.

Tillbehör för 
monterings
varianter
ERCOs system-
design medger 
olika monterings-
sätt. Du hittar 
lämpliga produk-
ter för just din 
monteringssitua-
tion i översikten 
över tillbehör. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Mångsidiga, bekväma monte
ringslösningar
Både på parkeringsplatser och i 
trädgården måste belysning för 
utomhusbruk anpassa sig till 
omgivningen. Många olika instal-
lationstillbehör och tydliga mon-
teringsanvisningar för ERCOs 
ljusverktyg erbjuder planeraren 
stor frihet i ljusutformningen vid 
installationen på byggplatsen. 
ERCOs utomhusarmaturer utmär-
ker sig genom hög kapslingsklass 
och robusta armaturhus av kor-
rosionsbeständig gjuten alumi-
nium. En väderbeständig yta med 
dubbel pulverlackering ger min-
dre smutsavlagringar och möjlig-
gör drift med mycket små krav på 
underhåll.

Belysning av 
gångvägar
För mark- washers 
med bredstrå-
lande ljusfördel-
ning riktad åt ena 
sidan kan arma-
turavståndet 
(d) vara upp till 
fem gånger ljus-
punktens höjd 
(h). Även här kan 
större avstånd 
väljas när det 

Stora armatur
avstånd för fri
ytebelysning
Mark-washers 
med bred  radiell 
 ljusfördelning  
kan placeras med  
armaturavstånd 
(d) på upp till 
10m. För vägled-
ning med ljus 
är ännu större 
avstånd möjliga.

handlar om väg-
ledning med 
hjälp av ljus.

Se och synas
Med diskret 
 släpljus blir den 
kryssformade 
profilen i pro-
duktfamiljen 
Midipoll synlig 
och visar vägen.

Skyddsklass II
På armaturer i 
skyddsklass II är 
 spänningsförande 
komponenter för-
sedda med skyd-
dsisolering. Där-
för behöver ingen 
skyddsledare 
anslutas.
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Ljusets magi

Ett ljusverktyg för gångvägar
och torg

Pollararmaturen Castor skapar
en visuell anknytning mellan
gångvägar och öppna platser
utomhus: Två ljusfördelningar
och tre storlekar möjliggör diffe-
rentierad ljusplanering med en
och samma armaturfamilj. Ett
innovativt optiskt system med en
ringformad lins ger antingen en
ljusfördelning med spridning på
180°, riktad åt ena sidan för gång-
vägar, eller en ljusfördelning med
spridning på 360° för öppna ytor. I

båda tillämpningarna ger ljustekni-
ken i Castor en jämn belysning. Ett
bländfritt ljus utan kompromisser
som möjliggör armaturavstånd på
upp till tio meter. ERCO Dark Sky-
teknik förhindrar att ljuset sprids
ovanför horisontalplanet. Eftersom
optiken är dold garanteras god
visuell komfort för förbipasserande
och bilförare.

Castor Pollararmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bredstrålande ljusfördelning med
asymmetriskt bredstrålande och rota-
tionssymmetrisk ljuskägla för belysning
av gångvägar eller öppna ytor.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm

Castor Pollararmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/castor
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d115

50
0
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Castor Pollararmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Storlek

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Styrning
On/off

DALI

On/off

DALI

Effektnivå 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

Mark-washers

Bredstrålande

Radiellt strålande

Mark-washers

Bredstrålande

Radiellt strålande

Förgreningsdosa Betongankare

Markfäste Monteringsplatta
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Gr.1  360°
1233286101
1233287101
1233913101
1233914101

                   

80
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d115

90
0

d169

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

On/off

DALI

On/off

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

Mark-washers

Bredstrålande

Radiellt strålande

Mark-washers

Bredstrålande

Radiellt strålande

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015744

Design och användningsområde:
www.erco.com/castor
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Speciella kännetecken

Olika storlekar

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

Skyddsklass II

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 531.

1 ERCO ljusledarring
– Av optisk polymer

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Avbländningskon
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerad och svartlac-

kerad
– Bländfritt ovanför ljusöppningen

4 Övre täcklock
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering

5 Pollare
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

6 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

7 Bottenplatta
– För montering på tillbehör
– Monteringstillbehör beställs separat

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Castor Pollararmaturer
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Se och synas

Med sitt diskreta släpljus på
den karakteristiska kryssfor-
made profilen utgör Midipoll en
rumsbildande arkitekturdetalj

Med Midipoll presenterar ERCO
en pollararmatur som helt går i
den effektiva visuella komfortens
tecken. Den innovativa ljustekniken
med en speciell prismalins projice-
rar effektivt ljusflödet på ytan som
ska belysas – bländfritt för krav på
Dark Sky. Natthimlen förblir mörk
och man kan se stjärnorna.
På natten skapar släpljuset på
armaturen ett subtilt blickfång och
ger vägledning på torg och gång-
vägar. På dagen gör Midipoll med

sin profil av fyra parabler intryck av
ett elegant monument. Dessa egen-
skaper visar det tydligt: Här finns
framtiden för utomhusbelysning.

Midipoll Pollararmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bredstrålande rotationssymmetrisk
ljusfördelning med ljuskägla som når
långt för belysning av öppna ytor.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm

Midipoll Pollararmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/midipoll
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Midipoll Pollararmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Tillbehör

Styrning

Färg  
(armaturhus)

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

525mm 800mm 

Effektnivå LED
8W/1100lm8W/1100lm

Markwashers

Radiellt strålande

Markwashers

Radiellt strålande

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 *

Kopplingsbox Markfäste Monteringsplatta

Förgreningsdosa Betongankare
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d200

Graphit m

10 000 färger *

Reglerbara med 
dämpteknik

1004mm 

24W/3300lm

Markwashers

Radiellt strålande

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013007

Design och användningsområde:
www.erco.com/midipoll
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12
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Speciella kännetecken

Högeffektiv ljusteknik

Olika storlekar

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 531.

1 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

2 Cylindriskt armaturhuvud
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Prismalins på undersidan eller softec-

lins

3 Kryssformad aluminiumprofil
– Graphit m
– Korrosionsbeständig, ytbehandlad

med No-Rinse
– Dubbelt pulverlackerade

4 Cylindriskt armaturhus
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Monteringstillbehör beställs separat

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Midipoll Pollararmaturer
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Riktat ljus i
minimalistisk elegans

Energieffektiv pollararmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar och
öppna ytor

Visor pollararmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Visor gångvägar längs
murar eller byggnader med stor
jämnhet och så yttäckande att
det endast krävs ett minimalt
antal armaturer. Den planstrålande
ljusfördelningen är speciellt lämplig

för belysning av öppna platser och
terrasser.
Visor har en jämn, lättskött yta som
gör armaturen till ett elegant och
samtidigt robust stilelement för
det offentliga rummet. Ljuskällan
förblir diskret dold så att förbipas-
serande inte bländas. Tack vare
Dark Sky-tekniken avger Visor pol-
lararmaturer inget spill-ljus ovanför
horisontalplanet. Visor-familjens
systemdesign erbjuder många möj-

ligheter att kombinera pollar- och
fasadarmaturer.

Visor Pollararmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Visor Pollararmaturer
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Styrning

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Visor Pollararmaturer

Tillbehör

Storlek

On/off

Graphit m

10 000 färger *

Effektnivå LED

900mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Förgreningsdosa Betongankare

Markfäste

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/012989

Design och användningsområde:
www.erco.com/visor
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Visor fasadarma-
turer finns från
sidan 511

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 531.

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Pollare
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Låsskruvar

5 Driftdon
– On/off

6 Bottenplatta
– För montering på betongsockel eller

tillbehör

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Visor Pollararmaturer
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Effektivt ljus utanför
boxen

Arkitektoniska pollararmaturer
för perfekt bred markbelysning

Under dagen framstår Kubus pol-
lararmatur som en återhållen
arkitekturdetalj. På natten bril-
jerar den med sitt magiska ljus.
Kubus breda markbelysning erbju-
der hög visuell komfort och säker
orientering på gångvägar. Två
olika ljusfördelningar kompletterar
varandra på ett harmoniskt sätt:
Den bredstrålande modellen möjlig-
gör en perfekt avstämd vägvisning
medan den planstrålande varianten
lyser upp öppna platser eller ter-

rasser på ett optimalt sätt. Det är
en underdrift att påstå att Kubus
förenar toppaktuell, högeffektiv
och underhållsfri optoelektronik
med ett diskret yttre.

Kubus Pollararmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
3W
345lm - 450lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Kubus Pollararmaturer
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Kubus Pollararmaturer 

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Tillbehör

Storlek

On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

800mm

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Förgreningsdosa Betongankare

Markfäste Monteringsplatta

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/014704

Design och användningsområde:
www.erco.com/kubus
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

ERCO High-power LED

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

Tillbehör för monteringsvari-
anter

On/off

Anvisning
Kubus fasadarma-
turer finns från
sidan 502

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 531.

1 Lins
– Softec-lins som skyddsglas
– Skulpturlins, bredstrålande eller

prismalins, planstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armaturhus
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning

4 Pollare
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Armatur och pollare måste monteras

på plats

5 Driftdon
– On/off

6 Bottenplatta
– För montering på tillbehör
– Monteringstillbehör beställs separat

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Kubus Pollararmaturer
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Riktat ljus i
minimalistisk elegans

Energieffektiv pollararmatur
med hög visuell komfort för
belysning av gångvägar och
öppna ytor

Lightmark pollararmaturer placerar
arkitekturmiljön i centrum för vår
uppmärksamhet på ett självklart
sätt. Med sin breda ljusfördelning
belyser Lightmark gångvägar längs
murar eller byggnader med stor
jämnhet och så yttäckande att
det endast krävs ett minimalt
antal armaturer. Den planstrålande
ljusfördelningen är speciellt lämplig
för belysning av öppna platser och
terrasser.

Lightmark med sin jämna och lätt-
skötta glasyta är en robust och
samtidigt elegant pollararmatur
för utomhusbruk. Ljuskällan förblir
diskret dold så att förbipasserande
inte bländas. Tack vare Dark Sky-
tekniken avger Lightmark pollarar-
maturer inget spill-ljus ovanför
horisontalplanet. Lightmark-famil-
jens systemdesign erbjuder många
möjligheter att kombinera pollar-
och fasadarmaturer.

Lightmark Pollararmaturer
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Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Bred asymmetrisk ljusfördelning med
bred- eller planstrålande ljuskägla för
belysning av gångvägar eller öppna
ytor.

LED-modul
6W
630lm - 825lm
Ljusfördelning: Bredstrålande, Djupstrå-
lande

Lightmark Pollararmaturer
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Lightmark Pollararmaturer

Tillbehör

Ljusfärg

Storlek

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

On/off
Styrning

Graphit m

10 000 färger *

900 mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm
Effektnivå LED

Mark-washers

Bredstrålande

Djupstrålande

Förgreningsdosa Betongankare

Markfäste

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/011960

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightmark
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Speciella kännetecken

Olika ljusfördelningar: breda
eller djupa

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Dark Sky-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

On/off

Anvisning
Lightmark fasadar-
maturer finns från
sidan 516

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 531.

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: bredstrålande eller

djupstrålande

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Armatur
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Ytan optimerad för minimal ned-

smutsning
– Reflexbehandlat skyddsglas

4 Pollare
– Korrosionsbeständigt aluminiumpro-

fil, No-Rinse ytbehandlad
– Graphit m dubbel pulverlackering
– Låsskruvar

5 Driftdon
– On/off

6 Bottenplatta
– För montering på betongsockel eller

tillbehör

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightmark Pollararmaturer
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Infällda takarmaturer LED-moduler

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Hög ljusflö-
desbibehåll-
ning med High-
power-LED
Efter upp till  
50 000 drifttim-
mar har minst 
90% av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). 
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll. Kompak-
ta linssystem ger mindre inbygg-
nadsdjup hos armaturer och  större 
flexibilitet i taket.

Infällda takarmaturer Linssystem

Kompakt lins-
system
Kollimatorer och 
Spherolit-linser 
är  sammanslagna 
till ett linssys-
tem i downlights 
för ännu högre 
effektivitet och 
möjliggör  mycket 
platta infällda 
armaturer.

Avbländnings-
vinkel 30°
Balans  mellan 
horisontell och 
vertikal belys-
ningsstyrka ga - 
ranterar effektiv 
belysning i rum 
med lågt i tak.

Avbländnings-
vinkel 40° med 
90° spridnings-
vinkel
En cut-off på 40° 
 garanterar oöver-
träffad  visuell 
komfort, även i 
rum med högt i 
tak. Ljusfördel-
ningen extra wide 
flood  skapar dess-

utom en jämn 
horisontell belys-
ning och hög 
cylindrisk belys-
ningsstyrka med 
en spridningsvin-
kel på 90°. 

De små bilder-
na i armaturpro-
grammet under-
lättar sökning 
efter önskad 
avbländnings-
vinkel. Även 
 ljusöppningens 
storlek anges.

Storlek 5
40°

Diffusorlins
Den mycket bre-
da och jämna 
ljusfördelningen 
hos  Quintessence 
uppnår en 
 spridningsvinkel 
på 90° med en 
cut-off på 40°. 
Med hjälp av 
en darklight- 
reflektor före 
 diffusorlinsen   
ger denna lins 
mycket god 
 visuell komfort.
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Infällda takarmaturer Ljusfördelningar

Riktstrålkastare
Med den smala spridningsvinkeln 
hos riktstrålkastaren kan detaljer i 
arkitekturen framhävas eller före-
mål accentueras. Armaturhuvu-
det kan för ändamålet vridas upp 
till 20°.

Downlights med ljusfördel-
ningen oval flood
Den axialsymmetriska ljusför-
delningen oval flood passar för 
 kostnadseffektiv belysning av 
kommunikationsytor eller  linjära 
föremål. 

Olika ljusfördel-
ningar
För olika belys-
ningstillämpning-
ar erbjuder ERCO 
armaturer med 
olika ljusfördel-
ningar.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
perceptionsorienterad belysning
Differentierade ljusfördelningar 
erbjuder stor frihet i  gestaltningen 
och ljusplaneringen av individu-
ella ljuskoncept. Oavsett om det 
gäller mycket smal accentuering, 
bredstrålande belysning eller jämn 
bred väggbelysning – ERCOs ljus-
verktyg har ljusfördelningar som 
återfinns i flera armaturfamiljer. 
Downlights och wallwashers pas-

sar för vertikala och horisontella 
visuella lösningar, riktstrålkasta-
re sätter accenter och styr  blicken. 
Den konsekventa systematiken 
i fördelningarna ger  planeraren 
flexi bilitet att kombinera olika 
armaturer. Ljusprojektion möjlig-
gör en välriktad ljusstyrning och 
utgör därmed grunden för god 
visuell komfort och effektiv belys-
ning.

Downlights med ljusfördel
ningen extra wide flood
Den mycket breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen kan 
 användas för allmänbelysning av 
överbyggda offentliga miljöer och 
tillämpningar inomhus med krav 
på högre skyddsklasser. Med sin 
goda avbländning passar den bre-
da ljusfördelningen både för rum 
med lågt i tak och många andra 
tillämpningar.

Lins-wallwashers
Den asymmetriska ljusfördelning-
en genererar en kostnadseffektiv 
och jämn belysning av väggar och 
fasader.
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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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Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Litet inbygg-
nadsdjup
ERCO utvecklar 
speciella arma-
turer för låga 
 inbyggnadsdjup, 
vilka  garanterar 
mycket god ljus-
kvalitet även vid 
mycket begränsa-
de installations-
förhållanden.

Kapslingsklass 
IP65
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP65 är dammtä-
ta och skyddade 
mot vattenstrå-
lar från alla rikt-
ningar.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljus reglerade 
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
On/off, DALI och  fasreglerbara 
driftdon kan integreras i vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för resp. LED-
moduler och utgör tillsammas 
med dessa en kontrollerad enhet, 
vilket ger små krav på underhåll.

Infällda takarmaturer Ljusspektrum, armatursystematik och reglerbarhet

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatur-
systematik med enastående vär-
mehantering. Tack vare den rena 
produktdesignen, och även olika 
storlekar och lumenklasser erbju-
der ERCOs ljusverktyg stor frihet i 
gestaltningen. I alla armaturer är 
värmehanteringen dimensionerad 
för optimal drifttemperatur i LED  
och driftdon, vilket förlänger 
 ljusverktygens livslängd. De elek-
troniska komponenternas långa 
livslängd och de inbyggda drift-
donen medför minimala krav på 
underhåll och korta installations-
tider. 

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum  
vid förfrågan: 
www.erco.com/
individual

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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α

Infällda takarmaturer Armaturernas anordning

Accentuering
För accentbelysning är en lut-
ningsvinkel (α) på 20° lämplig. 
Det ger god modellering utan allt-
för markerat släpljus, och oönska-
de skuggor av betraktaren und-
viks.

Tumregel: α = 20°

Allmänbelysning  
Som ungefärligt armaturav-
stånd (d) mellan två downlights 
kan armaturens höjd (h) över den 
belysta ytan användas. Genom 
överlappning av ljuskäglorna ska-
pas då en jämn allmänbelysning. 
Avståndet till väggen bör vara 
hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Planeringsrekom-
mendationen  
för  wallwashers 
 innehåller 
beslutsstöd för 
bästa  möjliga 
anordning. Tabel-
len anger opti-
mal vägghöjd 
och lämpliga 
vägg- och arma-
turavstånd med 
resulterande 
 belysningsstyrka. 

För en enskild 
belysnings-
tillämpning 
 rekommenderas 
att hänsyn tas 
till underhåll och 
 planering med 
hjälp av fotome-
triska data.

Stort armatur-
avstånd
Vid några wall-
washers kan 
armaturavståndet 
(d) uppgå till 1,5 
gånger avståndet 
till väggen (a). 
Du hittar resp. 
 uppgifter i wall-
washer-tabellerna 
i katalogen eller 
i artikeldatabla-
den.  Datorstödda 
 beräkningar 

 rekommenderas 
för kontroll  
av möjliga skär-
ningspunkter 
för ljuskäglan på 
sidoväggar.

Exempel på wallwasher-tabell:

Medelbelysningsstyrka En (vägg)
Takhöjd (m) 4.0
Väggavstånd (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Armaturavstånd (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Belysnings- 223 182 159 134
styrka En (lx)

Linjär belysning 
Placeras de ovala ljuskäglorna i 
rad, skapas en linjär belysning. 
Datoriserade ljusberäkningar 
rekommenderas för specifik belys-
ningsplanering.
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Systemlösningen för
hög visuell comfort

God visuell komfort och bästa
ljuskvalitet - både inomhus och
utomhus

Quintessence infällda takarmaturer
gör den visuella komforten och
ljuskvaliteten hos downlights, lins-
wallwashers och riktstrålkastare
tillgänglig även utomhus. De nya
optiska systemen i downlights och
lins-wallwashers ger hög jämnhet
med god avbländning och pas-
sar därför utmärkt för generös
belysning av stora öppna ytor. Den
mycket breda ljusfördelningen från
dessa downlights med spridnings-
vinkel på 90° och cut-off på 40°

tillåter stora armaturavstånd med
hög jämnhet och god avbländ-
ning. Optiken i riktstrålkastarna kan
vinklas 20° och vridas 360° för att
möjliggöra exakta accenter. Med
kapslingsklass IP65 är Quintessence
infällda takarmaturer det rätta
ljusverktyget för skräddarsydda
belysningskoncept i utomhusmil-
jöer och inomhusmiljöer med höga
krav på fuktskydd och dammskydd.

Quintessence rund Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Riktstrålkastare
Smal rotationssymmetrisk ljusfördel-
ning för accentbelysning.

LED-modul
2W - 18W
210lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot, Flood

Quintessence rund Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/quintessence-o
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Quintessence Infällda takarmaturer

Tillbehör

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Betong 
infällningsdosa

Storlek 3 Storlek 5

Effektnivå 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 Riktstrålkastare

Extra wide flood Narrow spot

Linswallwashers Spot

Wallwash Flood

Downlights Riktstrålkastare

Extra wide flood Narrow spot

Linswallwashers Spot

Wallwash Flood

Silver Silver

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015746

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessenceo

12W/1650lm 2W/275lm ** 24W/3300lm 6W/825lm **
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

ERCO High-power LED

Cut-off 40°/80°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 559

1 ERCO darklight-reflektor
– Downlight: avbländningsvinkel 40°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

eller

Wallwasher-reflektor
– Avbländningsvinkel 80°
– Plast, aluminiumbelagd, högblank

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Riktstrålkastare med kollimatoroptik

av optisk polymer: svängbar 0°-20°,
vridbar 360°

3 Diffusor eller lins
– Av optisk polymer
– Diffusorlins extra wide flood eller

linssystem wallwash
– Riktstrålkastare med Spherolit-lins

narrow spot, spot eller flood

4 Täckring
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Silver, dubbelt pulverlackerad
– Skyddsglas

5 Armaturhus
– Aluminiumgjutgods, pulverlackerat i

silver
– Monteras med 2- eller 3-punktsfäste

och låsskruv, för taktjocklekar på 1–
30mm

– Sidomonterad installationsenhet:
plast, svart

6 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Reflektor: guld matt, silver matt eller

champagne mattlackerad
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Quintessence rund Infällda takarmaturer
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Effektiv och prisvärd

Briljant ljus för utrymmen
under tak. Compact - perfekt
för utomhusbruk

För dig som vill ha högkvalitativt
ljus även utomhus. Compact down-
lights kombinerar briljant ljus med
den välbekanta robustheten hos
ERCOs utomhusarmaturer.
De olika ljusfördelningarna extra
wide flood och oval flood möjliggör
användning i gallerior och arkader
och även på altanen till villan. Com-
pact kan även användas för vertikal
belysning med bred väggbelysning.

Compact Infällda takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
8W - 40W
840lm - 5500lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Downlights oval flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
8W - 40W
840lm - 5500lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 24W
840lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Compact Infällda takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/compact-o
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek 3 Storlek 4

Tillbehör

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Reglerbara med 
dämpteknik

Betonginfällnings
dosa

Effektnivå LED
8W/1100lm 16W/2200lm

Silver

10 000 färger *

Silver

10 000 färger *

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

Linswallwashers

Wallwash

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Linswallwashers

Wallwash
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Storlek 5

Reglerbara med 
dämpteknik

24W/3300lm

Silver

10 000 färger *

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

Linswallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013923

Design och användningsområde:
www.erco.com/compacto
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Compact Infällda takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Storlek 7 Storlek 8

Färg  
(armaturhus)

Storlek

Betonginfällnings
dosa

Tillbehör

On/off On/off

Effektnivå 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 *

Silver

10 000 färger *

Silver

10 000 färger *

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Downlights Downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013923

Design och användningsområde:
www.erco.com/compacto
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Speciella kännetecken

Olika storlekar

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Litet inbyggnadsdjup

Kapslingsklass IP65

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 559

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood eller wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Bländskyddsring med kryssraster
– Optisk cut-off 30°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Optisk cut-off 30° eller 40°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad, med diffusor på undersidan

4 Täckring
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Silver, dubbelt pulverlackerad
– Reflexbehandlat skyddsglas

5 Armaturhus
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Silver, dubbelt pulverlackerad
– Monteras med 2- eller 3-punktsfäste

och låsskruv, för taktjocklekar på 1–
30mm

– Sidomonterad installationsenhet:
plast eller gjuten aluminium, svart

6 Driftdon
– On/off eller fasreglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsring med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compact Infällda takarmaturer
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Utanpåliggande takarmaturer LED-moduler

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED  
är optimala för 
användningar  
med stora 
anspråk på bibe-
hållet ljusflöde 
och exakta ljus-
fördelningar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.

Hög ljusflö-
desbibehåll-
ning med High-
power-LED
Efter upp till  
50 000 drifttim-
mar har minst 
90% av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). 
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.
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Linssystem 
wallwash
Linsens asym-
metriska ljusför-
delning ger en 
mycket jämn för-
delning av ljuset 
i vertikal led.

Utanpåliggande takarmaturer Linssystem

Linssystem  
oval flood
Den  parallella 
 linjestrukturen 
på undersidan  
av linsen ger an - 
tingen en axial-
symmetrisk eller 
en oval ljusför-
delning.

Linssystem  
extra wide flood
Kollimatorn samlar 
ljuset och åstad-
kommer en rota-
tionssymmetrisk 
ljusfördelning 
med den undre 
konvexa linsen.

Kompakt lins-
system
Kollimatorer och 
Spherolit-linser 
är  sammanslagna 
till ett linssystem 
i downlights för 
ännu högre effek-
tivitet.

Wide flood
Extra wide flood

Effektiv 
 Spherolit-teknik 
med linser
 Ljusstyrningen 
i en Lightscan 
downlight sker 
effektivt genom 
tre komponen-
ter: primäropti-
ken med linsen 
direkt på LED-
chippet för en 
halvklotformad 
ljusfördelning, 
kollimatorn som 

sekundäroptik 
 vilken riktar ljus-
strålarna parallellt 
samt tertiärlin-
sen i form av en 
 Spherolit-lins. 

Oval flood fritt 
vridbar
Den runda 
 Spherolit-linsen 
oval flood kan 
vridas fritt i 
armaturerna 
för att ställa in 
belysningen på 
bästa sätt för  
olika objekt.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa linstekniken har 
högre verkningsgrad än konven-
tionella metoder för ljusstyrning. 
ERCOs armaturer skapar huvud-
sakligen ett projicerat ljus och 
erbjuder planeraren hög frihet i 
ljusutformningen utan störande 
spill-ljus. Användningen av hög-
kvalitativa optiska polymerer och 
moderna fotometriska simule-
ringar möjliggör en imponerande 
ljuskvalitet med utmärkt jämnhet 
och hög effektivitet. Det slutna 
optiska systemet minskar behovet 
av rengöring och möjliggör drift 
med minimalt underhåll.
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Utanpåliggande takarmaturer Visuell komfort 

Stora lumenpaket för mycket 
höga belysningsstyrkor
ERCO erbjuder armaturer med 
stora lumenpaket för tillfällen 
då mycket hög belysnings styrka 
behövs.

Visuell komfort
Människan och hennes perception 
är avgörande vid bedömningen av 
om belysningen är effektiv.  Detta 
ljus som är fritt från spill-ljus 
 skapar bästa  möjliga perception 
för det  mänskliga ögat. Planeraren 
kan därmed från början  gestalta en 
miljö med  lägre belysnings styrka 
och  noggrant  övervägda kontras-
ter på ett energieffektivt sätt.

Optisk cut-off
ERCO  optimerar 
ljustekniken i 
varje armatur 
för bästa  möjliga 
visuella  komfort. 
Därigenom und-
viks störande 
bländning och 
spill-ljus.

Bättre visuell 
komfort
ERCO har speci-
ellt för krävande 
visuella lösningar 
utvecklat arma-
turer som erbju-
der extra hög 
visuell komfort 
genom formen 
på armaturhuset 
och högkvalita-
tiva optiska kom-
ponenter.

Moskén Sheikh 
Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, Abu 
Dhabi.
Arkitekt: Yusef 
Abdelki, Damas-
kus och  Halcrow, 
Dubai. Inred-
ningsarkitektur: 
Spatium Archi-
tects,  Milano. 
 Ljusplanering: 
Speirs and Major 
Associates, 
 Edinburg. Foto: 
 Charles Crowell, 
Dubai.
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Utanpåliggande takarmaturer Ljusfördelningar

Lins-wallwashers
Den asymmetriska ljusfördelning-
en genererar en kostnadseffektiv 
och jämn belysning av väggar och 
fasader.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Exakta ljusfördelningar för en 
perceptionsorienterad belysning
Differentierade ljusfördelningar 
ger planeraren stor kreativ frihet, 
speciellt för individuella ljuskon-
cept. ERCO utanpåliggande tak-
armaturer är lämpliga för både 
vertikala och horisontella  visuella 
lösningar, oavsett om armaturer-
na ska användas för gångvägar, 
jämn wallwashing eller bredstrå-
lande belysning. Den konsekventa 

systematiken för ljusfördel ningar 
ger planeraren möjlighet att flexi-
belt använda olika armaturer i 
kombination. Ljusprojektion möj-
liggör en välriktad ljusstyrning 
och utgör därmed grunden för 
god visuell komfort och effektiv 
belysning.

Downlights med ljusfördel-
ningen oval flood
Den axialsymmetriska ljusför-
delningen oval flood passar för 
kostnadseffektiv belysning av 
kommu nikationsytor eller linjä-
ra föremål. 

Downlights med ljusfördel
ningen extra wide flood
Den mycket breda rotationssym-
metriska ljusfördelningen kan 
 användas för allmänbelysning av 
överbyggda offentliga miljöer och 
tillämpningar inomhus med krav 
på högre skyddsklasser. Med sin 
goda avbländning passar den bre-
da ljusfördelningen både för rum 
med lågt i tak och många andra 
tillämpningar.

Olika ljusfördel-
ningar
För olika belys-
ningstillämpning-
ar erbjuder ERCO 
armaturer med 
olika ljusfördel-
ningar.
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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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Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  Program 
täcker ett stort 
intervall av 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad av belysnings-
tillämpningar.

Utanpåliggande takarmaturer Ljusspektrum, armatursystematik och reglerbarhet

Kapslingsklass 
IP65
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP65 är dammtä-
ta och skyddade 
mot vattenstrå-
lar från alla rikt-
ningar.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljus reglerade 
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan regleras 
av dimmers med 
bakkantsdämp-
teknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
On/off, DALI och  fasreglerbara 
driftdon kan integreras i vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för resp. LED-
moduler och utgör tillsammas 
med dessa en kontrollerad enhet, 
vilket ger små krav på underhåll.

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatur-
systematik med enastående vär-
mehantering. Tack vare den rena 
produktdesignen, och även olika 
storlekar och lumenklasser erbju-
der ERCOs ljusverktyg stor frihet i 
gestaltningen. I alla armaturer är 
värmehanteringen dimensione-
rad för optimal drifttemperatur i 
LED och driftdon, vilket förlänger 
 ljusverktygens livslängd. De elek-
troniska komponenternas långa 
livslängd och de inbyggda drift-
donen medför minimala krav på 
underhåll och korta installations-
tider. Kontrollerad elektromag-
netisk kompatibilitet och passiv 
 kylning av LED-modulerna möjlig-
gör störningsfri och ljudlös drift.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual

Olika spektrum
Det finns en per-
fekt ljusfärg och 
färgåtergivning 
för varje använd-
ning. ERCO erbju- 
der därför en 
mängd olika 
spektrum.

Fler spektrum  
vid förfrågan: 
www.erco.com/
individual
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d

Utanpåliggande takarmaturer Armaturernas anordning

Allmänbelysning  
Som ungefärligt armaturav-
stånd (d) mellan två downlights 
kan armaturens höjd (h) över den 
belysta ytan användas. Genom 
överlappning av ljuskäglorna ska-
pas då en jämn allmänbelysning. 
Avståndet till väggen bör vara 
hälften av armaturavståndet.

Tumregel: d ≤ 1,5 x h

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Planeringsrekom-
mendationen  
för  wallwashers 
 innehåller 
beslutsstöd för 
bästa  möjliga 
anordning. Tabel-
len anger opti-
mal vägghöjd 
och lämpliga 
vägg- och arma-
turavstånd med 
resulterande 
 belysningsstyrka. 

För en enskild 
belysnings-
tillämpning 
 rekommenderas 
att hänsyn tas 
till underhåll och 
 planering med 
hjälp av foto-
metriska data.

Stort armatur-
avstånd
Vid några wall-
washers kan 
armaturavståndet 
(d) uppgå till 1,5 
gånger avståndet 
till väggen (a). 
Du hittar resp. 
 uppgifter i wall-
washer-tabellerna 
i katalogen eller 
i artikeldatabla-
den.  Datorstödda 
 beräkningar 

 rekommenderas 
för kontroll  
av möjliga skär-
ningspunkter 
för ljuskäglan på 
sidoväggar.

Exempel på wallwasher-tabell:

Medelbelysningsstyrka En (vägg)
Takhöjd (m) 4.0
Väggavstånd (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Armaturavstånd (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Belysnings- 223 182 159 134
styrka En (lx)

Linjär belysning 
Placeras de ovala ljuskäglorna  
i rad, skapas en linjär belysning. 
Datoriserade ljus beräkningar 
rekommenderas för specifik 
 belysningsplanering.
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Effektiv och prisvärd

Perfekt lösning för belysning i
befintliga byggnader. Compact
är det mångsidiga verktyget

Ljusplanering med utanpåliggande
downlights måste inte vara en
nödlösning. I Compact downlights
kombineras briljant ljus med robust-
heten hos utomhusarmaturer.
Compact som utanpåliggande
downlight är den perfekta lös-
ningen för belysning i befintliga
byggnader när det inte är möjligt
att fälla in belysningen i taket.
De olika ljusfördelningarna extra
wide flood och oval flood möjliggör
användning i gallerior och arkader

och även på altanen till villan. Com-
pact kan även användas för vertikal
belysning med bred väggbelysning.

Compact Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Ljusfördelning: Extra wide flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Ljusfördelning: Oval flood

Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Utanpåliggande lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wallwash

Compact Utanpåliggande takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/compact-o-s
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Compact Utanpåliggande takarmaturer

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Reglerbara med 
dämpteknik

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

Storlek 4 Storlek 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
Effektnivå LED

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Utanpåliggande 
lins-wallwashers

Wallwash

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Extra wide flood Oval flood

Utanpåliggande 
lins-wallwashers

Wallwash

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013946

Design och användningsområde:
www.erco.com/compact-o-s
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Speciella kännetecken

Olika storlekar

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektivt linssystem

Optisk cut-off 30°/40°

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Kapslingsklass IP65

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 574

1 ERCO linssystem
– Av optisk polymer
– Ljusfördelningar: extra wide flood,

oval flood eller wallwash

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)

3 Bländskyddsring med kryssraster
– Optisk cut-off 30°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad

eller

Wallwasher-reflektor
– Optisk cut-off 30° eller 40°
– Plast, aluminiumbelagd, silver, struk-

turerad, med diffusor på undersidan

4 Cylinder och takmonteringsdosa
– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade
– Reflexbehandlat skyddsglas

5 Driftdon
– Fasreglerbar (bakkant)
– Ljusreglering med extern dimmer

(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Bländskyddsring med kryssraster:

guld matt, silver matt eller cham-
pagne mattlackerad

– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-
ger

Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Compact Utanpåliggande takarmaturer
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Kraftfullt ljus för stora
rum

Energieffektiv, ljusstark grund-
belysning för gallerior och
kommunikationsytor

Lightscan utanpåliggande takar-
maturer ger en stark och effektiv
allmänbelysning för stora rum
med krav på enklare underhåll och
högre kapslingsklass utomhus och
inomhus. Höga ljusflöden medger
belysning från större avstånd och
garanterar en enastående belys-
ningsnivå på golvet eller marken.
Ljusfördelningarna wide flood,
extra wide flood och oval flood är
perfekta för tågstationer, gallerior
och arkader liksom för kommuni-

kationsytor vid byggnaden. Den
underhållsfria optoelektroniken
är mycket energieffektiv och där-
med resurssnål, vilket även minskar
driftskostnaderna.

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer
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Grundbelysning
Allmänbelysning med hjälp
av bred ljusfördelning.

Utanpåliggande downlights
Bred rotationssymmetrisk ljusfördelning
för allmänbelysning.

LED-modul
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Ljusfördelning: Wide flood, Extra wide
flood

Linjär belysning
Linjär allmänbelysning
för rumsstrukturering och
belysning av områden och
gångvägar.

Utanpåliggande downlights oval
flood
Axelsymmetrisk ljusfördelning för linjär
belysning.

LED-modul
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Ljusfördelning: Oval flood

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Lightscan Utanpåliggande takarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Färg  
(armaturhus)

Styrning

Storlek

On/off

DALI

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

Graphit m

10 000 färger *

250mm 300mm

Effektnivå LED
48W/6600lm 72W/9900lm

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights 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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5
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350 350

100

On/off

DALI

Graphit m

10 000 färger *

350mm

96W/13200lm

Utanpåliggande  
downlights

Utanpåliggande  
downlights 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 *

* levereras på förfrågan Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015412

Design och användningsområde:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Stora lumenpaket för mycket
hög belysningsstyrka

Oval flood fritt vridbar

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP65

On/off

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 574

1 ERCO Spherolit-lins
– Ljusfördelningar: wide flood, extra

wide flood eller Ooval flood
– Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täckram
– Aluminiumgjutgods, svart pulverlac-

kerad
– Skyddsglas

4 Armaturhus och
takmonteringsdosa

– Graphit m
– Korrosionsbeständigt aluminiumgjut-

gods, No-Rinse ytbehandlat
– Dubbelt pulverlackerade

5 Driftdon
– On/off eller DALI reglerbart

Kapslingsklass IP65
Dammtät och skyddad mot vattenstrå-
lar

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Armaturhus: ytterligare 10 000 fär-

ger
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Lightscan Utanpåliggande takarmaturer
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Planeringssäkerhet med ERCO: 
Högsta LED-kvalitet
ERCO köper in LED från välkända 
tillverkare, utvalda enligt  mycket 
stränga krav i fråga om  ljusflöde, 
ljusutbyte, färgåtergivning, färg-
punkt och även genomgående 
elektriska egenskaper för serietill-
verkningen. Samtliga armaturer 
från ERCO har LED med identis-
ka egenskaper, och därigenom får 
alla armaturer en utmärkt ljus-
kvalitet med exakt ljusfördelning 
utan färgavvikelser. ERCO utveck-
lar och tillverkar LED- modulerna i 
egen regi. Lysdiodernas  placering 
på kretskortet är utformad för att 
passa det optiska systemet och ge 
rätt ljuseffekt. ERCOs ljusverktyg 
möjliggör därigenom en  effektiv 
belysning med bibehållet högt 
ljusflöde under lång tid. Den kon-
tinuerliga kvalitetskontrollen av 
LED- modulerna garanterar hög 
tillförlitlighet. Den passiva värme-
hanteringen är dimensionerad för 
lång livslängd hos LED och möjlig-
gör på så sätt minimalt underhåll 
av armaturerna vid användning.

Egen till-
verkning av 
 kretskort
ERCO  utvecklar 
egna  kretskort 
och monterar 
LED på dem. LED-
modulerna är 
därmed perfekt 
avstämda efter 
armaturernas 
optiska system.

Infällda markarmaturer LED-moduler

Hög ljusflödesbi-
behållning med 
High-power-LED
Efter upp till 50 
000  drifttimmar 
har minst 90% 
av alla High-
power-LED som 
ERCO använder 
fortfarande mer 
än 90% av sitt 
ursprungliga ljus-
flöde.

Högst 10% av alla 
LED-ljuskällor får 
ligga under denna 
nivå fram till den-
na tidpunkt (L90/
B10). 
Dessa LED har en 
L90-specifikation 
för 100 000 drift-
timmar.

ERCO High-
power-LED
High-power-LED 
är optimala för 
användningsom-
råden med stora 
krav på ljusflö-
desbibehållning 
och exakta ljus-
fördelningar.

Exakt färgpunkt
ERCO-moduler 
med high-power 
LED motsvarar ett 
SDCM (Standard 
Deviation of Col-
our Matching) på 
≤1,5 och säker-
ställer därmed 
utmärkt färg-
överensstäm-
melse.
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40°

Visuell komfort
Människan och hennes percep-
tion är avgörande vid bedömning-
en av om belysningen är  effektiv. 
Detta ljus som är fritt från spill-
ljus  skapar bästa möjliga per-
ception för det mänskliga ögat. 
 Planeraren kan därmed från bör-
jan gestalta en miljö med  lägre 
belysningsstyrka och noggrant 
övervägda kontraster på ett ener-
gieffektivt sätt.

Cut-off
ERCO  optimerar 
ljustekniken i 
varje armatur 
för bästa  möjliga 
visuella  komfort. 
Därigenom und-
viks störande 
bländning och 
spill-ljus.

Bättre visuell 
komfort
ERCO har speci-
ellt för krävande 
visuella lösningar 
utvecklat arma-
turer som erbju-
der extra hög 
visuell komfort 
genom formen 
på armaturhuset 
och högkvalita-
tiva optiska kom-
ponenter.

Infällda markarmaturer Linssystem och visuell komfort

Högeffektiv 
ljusteknik
Den innova-
tiva Spherolit- 
tekniken har 
betydligt högre 
verkningsgrad 
än konventionell 
ljusteknik.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Effektiv linsteknik
Den innovativa Spherolit- tekniken 
har högre verkningsgrad än kon-
ventionella metoder för ljusstyr-
ning. ERCOs armaturer skapar 
huvudsakligen ett projicerat ljus 
och erbjuder planeraren hög fri-
het i ljusutformningen utan stö-
rande spill-ljus. Användningen 
av högkvalitativa optiska poly-
merer och moderna fotometriska 
simuleringar möjliggör en impo-
nerande ljuskvalitet med utmärkt 
jämnhet och hög effektivitet. Det 
slutna optiska systemet minskar 
behovet av rengöring och möjlig-
gör drift med minimalt underhåll.

Optik
De optiska sys-
temen för LED-
ljusverktyg skil-
jer sig avsevärt 
från  traditionella 
armaturer. ERCO 
utvecklar och 
 tillverkar dessa 
system under 
eget tak för att 
utnyttja hela 
potentialen för 
energieffektivitet 
och ljuskvalitet 
genom bästa  
möjliga avstäm-
ning.
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Olika ljusfärger
Varmvita LED 
framhäver  varma 
material som trä 
på ett fördelak-
tigt sätt. Neutral-
vita LED  betonar 
svala material 
som betong eller 
metall och har 
högre ljusutbyte.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Ljusfärger och färgåtergivning
Val av högkvalitativa LED med 
balanserat ljusspektrum erbjuder 
planeraren en mycket bra ljuskva-
litet och färgåtergivning. Iden-
tiska färgtemperaturer i alla pro-
duktfamiljer (neutralvitt med 
4000K och varmvitt med 3000K) 
erbjuder trygghet i planeringen.

Infällda markarmaturer Ljusfördelningar och ljusspektrum

Orienterings-
armaturerna med 
blå LED skapar ett 
diskret blickfång.

Utmärkt jämnhet
ERCO har utveck-
lat armaturer som 
fyller de  högsta 
anspråken vid 
vertikal belysning, 
och som uppnår 
en utomordent-
ligt hög  jämnhet i 
belysnings styrkan.

Dessa släpljus-
wallwashers sit-
ter mycket nära 
väggen och har 
en mycket smal 
ljusfördelning 
mot väggen vilket 
skapar perfekta 
förutsättningar 
för släpljuseffek-
ter. Texturer hos 
olika material kan 
framhävas med 
hjälp av släpljus.

Uplights för exakt 
släpljus på fasa-
der eller föremål.

Rikt strålkastare 
för accentuering 
av föremål, växter 
eller byggnads-
detaljer.

Lins- wallwashers 
för jämn fördel-
ning av ljuset på 
vertikala ytor.

Praktiskt inriktat produkt-
program
En mängd belysningstillämp-
ningar kräver individuella ljuslös-
ningar. Oavsett om du söker vissa 
 former eller  funktioner, kommer 
du att hitta passande ljusverktyg 
i det omfattande programmet för 
infällda golvarmaturer.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 
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Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Rund eller 
 kvadratisk
Både runda 
och kvadratiska 
armaturer ingår 
i ERCOs system-
design. Därige-
nom kan armatu-
rerna anpassas till 
arkitekturen och 
omgivningen. 

Svängbar
Armaturerna kan 
riktas in med pre-
cision för bästa 
möjliga riktning 
på ljuskäglan. 
Ljuset faller då 
där det behövs. 

Slät eller utan-
påliggande mon-
tering möjlig
ERCO erbjuder 
även  armaturer 
med tillbehör för 
slät  infällning, 
 vilket ger ett 
minimalistiskt 
formspråk. 

Kapslingsklass 
IP68
Armaturer med 
kapslingsklass 
IP68 passar både 
inomhus och 
utomhus. 

Olika storlekar
 Armaturerna i 
ERCO  program 
täcker flera 
lumenklasser och 
erbjuder därmed 
en lämplig lös-
ning för en lång 
rad belysnings-
tillämpningar.

Små armatur-
mått
Små  armaturer 
smälter in i om - 
givningen och 
drar uppmärk-
samheten till 
ljuset, inte till 
armaturerna. 

Infällda markarmaturer Armatursystematik

Inbyggnadshus
Tesis  armaturer 
monterade i 
inbyggnadshus 
tål att man går 
på dem och med 
lämpligt funda-
ment klarar de 
även fordon i låg 
hastighet. Det 
robusta armatur-
huset av plast är 
korrosionsfritt.

Optimering av 
den elektromag-
netiska kompa-
tibiliteten
ERCOs armatu-
rer utvecklas, 
optime ras och 
kontrolleras som 
en enhet med 
driftdonet. Där-
igenom kan du 
säkerställa att 
EMC-riktlinjerna 
uppfylls. 

Utmärkt värme-
hantering
Med värmehan-
teringen säker-
ställer ERCO att 
LED avger maxi-
malt ljusflöde 
och att värme-
känsliga kompo-
nenter når sin 
fulla livslängd.

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Konsekvent armatursystematik 
för praktiska tillämpningar
ERCO LED-armaturer känneteck-
nas av en konsekvent armatursys-
tematik med enastående värme-
hantering. Tack vare den diskreta 
produktutformningen, och även 
olika storlekar och lumenklas-
ser, erbjuder ERCOs ljusverktyg 
stor kreativ frihet. De elektroniska 
komponenternas långa livslängd 
och de inbyggda driftdonen med-
för minimala krav på underhåll 
och korta installationstider. Kon-
trollerad elektromagnetisk kom-
patibilitet och passiv  kylning av 
LED-modulerna möjliggör stör-
ningsfri och ljudlös drift.

Skyddsklass II
På armaturer i 
skyddsklass II är 
spänningsförande 
 komponenter  
försedda med 
skyddsisolering. 
Därför behöver 
ingen skyddsleda-
re anslutas.

ERCO individual
Hos vår service  
”ERCO individual”  
kan kundspecifika  
anpassningar som  
exempelvis andra  
armaturhusfärger  
eller LED-val upp- 
fyllas projekt- 
baserat.

www.erco.com/
individual
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DALI

Fasreglerbar 
(bakkant)
Reglerbara arma-
turer kan använ-
das tillsammans 
med gängse dim-
mers i bakkants-
dämpteknik. 

On/off
Armaturerna i 
version “on/off” 
kan tändas och 
släckas med hjälp 
av valfria manu-
ella strömbrytare 
eller aktuatorer.

DALI-reglerbar
DALI-reglerbara 
armaturer passar 
för ljusstyrnings-
anläggningar 
baserade på DALI. 
Den individuel-
la styrningen ger 
flexibilitet vid 
programmeringen 
av ljusscener. 

Planeringssäkerhet med ERCO: 
Reglerbarhet
On/off, DALI och  fasreglerbara 
driftdon kan integreras i vilken 
infrastruktur som helst. Driftdo-
nen är optimerade för resp. LED-
moduler och utgör tillsammas 
med dessa en kontrollerad enhet, 
vilket ger små krav på underhåll.

Infällda markarmaturer Reglerbarhet

Santuario Don 
Carlo Gnocchi, 
Milano.
Arkitekt: Paolo  
Valeriani, Milano.  
Ljusplanerare:  
Gianni Ronchetti,  
Valmadrera di 
Lecco. Foto: Dirk 
Vogel, Dortmund.
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Infällda markarmaturer Armaturernas anordning

Accentuering 
För accentbelysning har en lut-
ningsvinkel (α) på 30° visat sig 
vara bäst. Det ger god modellering 
utan alltför markerat släpljus.

Tumregel: α = 30°

Orienteringsbelysning
För mark-washers rekommende-
ras en monteringshöjd på ca 0,4m 
över den yta som ska belysas. 

Bred väggbelysning
För en jämn vertikal belysning bör 
avståndet från  armaturerna till 
väggen (a) vara ca en  tredjedel 
av vägghöjden (h). I wallwasher-
tabellerna i katalogen och pro-
duktdatabladen kan du läsa av 
optimala vägg- och armatur-
avstånd för olika tillämpningar.

Tumregel: a = 1/3 x h

Stort armatur-
avstånd
Vid några wall-
washers kan 
armaturavståndet 
(d) uppgå till 1,5 
gånger avståndet 
till väggen (a). 
Du hittar resp. 
 uppgifter i wall-
washer-tabellerna 
i katalogen eller 
i artikeldatabla-
den.  Datorstödda 
 beräkningar 

 rekommenderas 
för kontroll  
av möjliga skär-
ningspunkter 
för ljuskäglan på 
sidoväggar.

Planeringsrekom-
mendationen  
för  wallwashers 
 innehåller 
beslutsstöd för 
bästa  möjliga 
anordning. Tabel-
len anger opti-
mal vägghöjd 
och lämpliga 
vägg- och arma-
turavstånd med 
resulterande 
 belysningsstyrka. 

För en enskild 
belysnings-
tillämpning 
 rekommenderas 
att hänsyn tas 
till underhåll och 
 planering med 
hjälp av fotome-
triska data.

Exempel på wallwasher-tabell:

Medelbelysningsstyrka En (vägg)
Takhöjd (m) 6.0
Väggavstånd (m) 1.75 2.00 2.00 2.25
Armaturavstånd (m) 2.00 2.00 2.50 3.00
Belysnings- 83 77 63 48
styrka En (lx)

Släpljus 
wallwashing
Släpljus- 
wallwashers  
ska placeras  
nära väggen. 

594 ERCO Program 2019

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



595ERCO Program 2019

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



Måttstocken utomhus

En innovativ arketyp i utomhus-
belysningen

Tesis, sedan länge en produktfa-
milj i ERCO-programmet, har efter
intensiv vidareutveckling nått en
helt ny prestandanivå. Dess ljus-
teknik övertygar genom maximal
briljans och verkningsgrad. Arma-
turhusets nya form, rund eller
fyrkantig, är avsevärt plattare tack
vare LED-tekniken och därigenom
ytterst smidig att montera. Det
robusta, korrosionsfria plasthu-
set garanterar lång livslängd och
problemfri hantering. Tesis sätter

standarden för utomhusbelysning
både som riktstrålkastare, uplight
och wallwasher.

Tesis runda Infällda markarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 32W
840lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wallwash

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Uplights
Mycket bred rotationssymmetrisk
ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
6W - 24W
630lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wide flood

Riktstrålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk eller axialsymmetrisk ljusfördelning
för accentbelysning.

LED-modul
2W - 18W
210lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot,
Flood, Oval flood

Tesis runda Infällda markarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/tesis-round
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d189

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

Tesis runda Infällda markarmaturer

On/off On/off

Effektnivå LED

Storlek 3 Storlek 4

8W/1100lm

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Lins-wallwashers

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Skarvdosa Inbyggnadshus

Förgreningsdosa Monteringsset

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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22
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d249

22
1

On/off Reglerbara med 
dämpteknik

Storlek 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

Riktstrålkastare

Narrow spot

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Oval flood

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015146

Design och användningsområde:
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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23
0

d287

23
0

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

Tesis runda Infällda markarmaturer

Reglerbara med 
dämpteknik

Effektnivå LED

Storlek 7

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Skarvdosa Inbyggnadshus

Förgreningsdosa Monteringsset

* levereras på förfrågan
**  Effektdata för ljusfördelningen narrow spot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015146

Design och användningsområde:
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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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Utmärkt jämnhet

Finns runda eller kvadratiska

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Optisk cut-off 40°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP68

Skyddsklass II

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 589

1 ERCO Spherolit-lins
– Riktstrålkastare ljusfördelningar:

narrow spot, spot, flood eller oval
flood

– Uplight ljusfördelning: wide flood

eller

Linswallwasher
– Optisk cut-off 40°
– ERCO linssystem: wallwash
– Wallwasher-reflektor: metall eller

plast, aluminiumbelagd, silver, med
struktur, delvis svartlackerad, med
diffusor på undersidan

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
– Riktstrålkastare, svängbar 0°–30°

3 Täckring
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Rostfritt stål
– Skyddsglas: 15mm, klar

4 Armaturhus
– Plast, svart
– Längsvattentät anslutningsledning

3x1,5mm²
– Installation med separat förbind-

ningsmuff
– Kan monteras utan inbyggnadshus
– Montering i inbyggnadshus: får köras

och rullas över med fordon med
luftfyllda däck. Belastning 20kN eller
50kN

– Montering i golv med mellanrum
endast med tillbehör för utanpå-
liggande infällning: monteringsset
beställs separat

5 Driftdon
– On/off eller fasreglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP68
Dammtät, skyddad mot långvarig
nedsänkning i vatten till max 3m djup.

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Täckring: rostfritt stål V4A
– Halkskyddat skyddsglas
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Tesis runda Infällda markarmaturer
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Måttstocken utomhus

En innovativ arketyp i utomhus-
belysningen

Tesis, sedan länge en produktfa-
milj i ERCO-programmet, har efter
intensiv vidareutveckling nått en
helt ny prestandanivå. Dess ljus-
teknik övertygar genom maximal
briljans och verkningsgrad. Arma-
turhusets nya form, rund eller
fyrkantig, är avsevärt plattare tack
vare LED-tekniken och därigenom
ytterst smidig att montera. Det
robusta, korrosionsfria plasthu-
set garanterar lång livslängd och
problemfri hantering. Tesis sätter

standarden för utomhusbelysning
både som riktstrålkastare, uplight
och wallwasher.

Tesis kvadratiska Infällda markarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Lins-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för mycket
jämn väggbelysning.

LED-modul
8W - 32W
840lm - 4400lm
Ljusfördelning: Wallwash

Accentuering
Betoning av föremål eller
arkitekturdetaljer.

Uplights
Mycket bred rotationssymmetrisk
ljusfördelning för accentbelysning.

LED-modul
6W - 24W
630lm - 3300lm
Ljusfördelning: Wide flood

Riktstrålkastare
Mycket smal till bred rotationssymmet-
risk eller axialsymmetrisk ljusfördelning
för accentbelysning.

LED-modul
2W - 18W
210lm - 2475lm
Ljusfördelning: Narrow spot, Spot,
Flood, Oval flood

Tesis kvadratiska Infällda markarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/tesis-square
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Tesis kvadratiska Infällda markarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

On/off On/off

Effektnivå LED

Storlek 3 Storlek 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 *

Lins-wallwashers

Wallwash

Uplights

Wide Flood

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Skarvdosa Inbyggnadshus

Förgreningsdosa Monteringsset

16W/2200lm 2W/275lm **
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Q249
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On/off Reglerbara med 
dämpteknik

Storlek 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 *

Riktstrålkastare

Narrow spot

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Spot

Uplights Flood

Wide Flood Ovalflood

* levereras på förfrågan
** Effektdataförljusfördelningennarrowspot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/018336

Design och användningsområde:
www.erco.com/tesis-square 
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Tesis kvadratiska Infällda markarmaturer

Ljusfärg

Ljusfördelning

Styrning

Tillbehör

Storlek

Reglerbara med 
dämpteknik

Effektnivå LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Storlek 7

Lins-wallwashers Riktstrålkastare

Wallwash Narrow spot

Uplights Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Skarvdosa Inbyggnadshus

Förgreningsdosa Monteringsset

* levereras på förfrågan
** Effektdataförljusfördelningennarrowspot

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/018336

Design och användningsområde:
www.erco.com/tesis-square

32W/4400lm 8W/1100lm **
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Speciella kännetecken

Förhöjd visuell komfort

Utmärkt jämnhet

Finns runda eller kvadratiska

Stora armaturavstånd vid
bred väggbelysning

ERCO High-power LED

Effektiv Spherolit-teknologi

Optisk cut-off 40°

Olika ljusfördelningar

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP68

Skyddsklass II

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 589

1 ERCO Spherolit-lins
– Riktstrålkastare ljusfördelningar:

narrow spot, spot, flood eller oval
flood

– Uplight ljusfördelning: wide flood

eller

Linswallwasher
– Optisk cut-off 40°
– ERCO linssystem: wallwash
– Wallwasher-reflektor: metall eller

plast, aluminiumbelagd, silver, med
struktur, delvis svartlackerad, med
diffusor på undersidan

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
– Riktstrålkastare, svängbar 0°–30°

3 Täckram
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Rostfritt stål
– Skyddsglas: 15mm, klar

4 Armaturhus
– Plast, svart
– Längsvattentät anslutningsledning

3x1,5mm²
– Installation med separat förbind-

ningsmuff
– Kan monteras utan inbyggnadshus
– Montering i inbyggnadshus: får köras

och rullas över med fordon med
luftfyllda däck. Belastning 20kN eller
50kN

– Montering i golv med mellanrum
endast med tillbehör för utanpå-
liggande infällning: monteringsset
beställs separat

5 Driftdon
– On/off eller fasreglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP68
Dammtät, skyddad mot långvarig
nedsänkning i vatten till max 3m djup.

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Täckram: rostfritt stål V4A
– Halkskyddat skyddsglas
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Tesis kvadratiska Infällda markarmaturer
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I ett nötskal

Hög ljuskvalitet för vägvisning
och orientering

De vita eller färgade orienterings-
armaturerna belyser gångvägar,
markerar ingångar, säkrar trapp-
steg och understryker linjerna i
arkitekturen. Skydd av rostfritt
stål och reptåligt glas säkerstäl-
ler att orienteringsarmaturerna
kommer att utgöra högkvalitativa
arkitekturdetaljer under många år.
Genom speciella optiska element
skapar orienteringsarmaturerna
stor uppmärksamhet även i en ljus
omgivning.

Funktioner som ljusreglering, blink-
ning och successiv ökning och
minskning av ljusstyrkan gör att
dessa orienteringsarmaturer med
LED blir en perfekt partner för
säkerhets- och reglerteknik för
byggnader. Eftersom dessa armatu-
rer har samma höga LED-kvalitet
som övriga ERCO-armaturer kan
de kombineras utan att det uppstår
kvalitetsskillnader i ljuset. Tack vare
den låga energianvändningen kan

upp till 40 armaturer anslutas per
driftdon.

Orienteringsarmaturer
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Orienteringsbelysning
Punktformigt ljus för oriente-
ringspunkter och -linjer.

Orienteringsarmaturer
Rotationssymmetrisk ljusfördelning för
orientering.

LED-modul
0,3W - 0,8W
1lm - 24lm

Bred belysning
Belysning av gångvägar
och öppna ytor med bred
ljuskägla.

Mark-washers
Asymmetrisk ljusfördelning för markbe-
lysning.

LED-modul
0,6W
17lm - 24lm

Orienteringsarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Orienteringsarmaturer

Tillbehör

Styrning

Ljusfördelning

Ljusfärg

Storlek

On/off On/off On/off

3000K

4000K

Blå

3000K

4000K

Blå

d 41mm d 56mm

Effektnivå LED
0,3W/5lm 0,8W/24lm 0,8W/6lm

Orienteringsarmaturer

Orientation

Orienteringsarmaturer

Orientation

Mark-washers

Bredstrålande

Orienteringsarmaturer

Orientation

Installationsenhet Inbyggnadshus

Förgreningsdosa

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/013123

Design och användningsområde:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Speciella kännetecken

Mark-washer

h

Små armaturmått

ERCO LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Olika storlekar

Kapslingsklass IP68

On/off

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 589

1 ERCO LED-modul
– Ljusfärger: varmvitt (3000K), neutral-

vitt (4000K) eller blått

Mark-washer
– Reflektor: plast, aluminiumbelagd,

silver, matt

2 Täckring
– Rostfritt stål
– Skyddsglas: 6mm
– Belastning 5kN
– Prismatisk lins med punktformig

ljusöppning

3 Inbyggnadshylsa med lameller
– Plast
– Armaturhus med tätning: rostfritt

stål

12V och 24V
– Anslutningsledning 2x0,75mm²
– Installationsenhet beställs separat

eller

230V
– On/off
– 2-ledars anslutningsledning

Kapslingsklass IP68
Dammtät, skyddad mot långvarig
nedsänkning i vatten till max 3m djup.

Orienteringsarmaturer
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Tredimensionell
ljussättning av
väggstrukturer

Släpljuswallwashers för beto-
ning av texturer på murar och
fasader

Site lyfter fram materialens känsla.
Genom att släpljuswallwashern
gör mycket fina strukturer i trä,
betong eller tegel och grova ytor
som natursten synliga, kan denna
armatur användas för att framhäva
historiska element eller regionala
material på ett effektfullt sätt. Till
skillnad från traditionella wall-
washers som ger fasaderna en
mjuk karaktär, skapar Site kon-
trastrikt ljus- och skuggeffekter
med en känsla. Ljuset kan bekvämt

svängas i båda riktningar upp till
en inställningsvinkel på tio grader.
Släpljuswallwasherns asymmet-
riska ljusfördelning ger en extremt
jämn ljuskägla, även då armaturen
sitter så nära väggen som 30cm.
Utöver markanta textureffekter
för stämningsfulla ljussättningar
erbjuder denna specialform av
vertikal belysning även en effektiv
utomhusbelysning.

Site Infällda markarmaturer
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Bred väggbelysning
Vertikal belysning för att lysa
upp omgivningen och skapa
avgränsningar utomhus.

Släpljus-wallwashers
Asymmetrisk ljusfördelning för accentu-
erande fasadbelysning.

LED-modul
24W
2520lm - 3300lm

Site Infällda markarmaturer

Planeringsstöd under:
www.erco.com/site
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Storlek

Site Infällda markarmaturer

Ljusfördelning

445mm

Tillbehör

Styrning

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Släpljus-wallwashers

Släpljus

24W/3300lm

Ljusfärg

Effektnivå LED

On/off

Reglerbara med 
dämpteknik

DALI

Skarvdosa Inbyggnadshus

Förgreningsdosa Monteringsset

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata: 
www.erco.com/015411

Design och användningsområde:
www.erco.com/site
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Speciella kännetecken

Mycket god visuell komfort

Släpljuswallwasher

Stora armaturavstånd möj-
liga

ERCO High-power LED

Olika ljusfärger

Utmärkt värmemanagement

EMC optimerad

Svängbar ±10°

Slät eller utanpåliggande
montering möjlig

Kapslingsklass IP68

Skyddsklass II

On/off

Fasreglerbar (bakkant)

DALI reglerbar

Konstruktion och egenskaper
De egenskaper som beskrivs här är
typiska för produkter i den här pro-
duktfamiljen. Vissa produkter kan ha
avvikande egenskaper. Det finns en
utförlig beskrivning av egenskaperna
hos enskilda produkter på vår webb-
plats. Ett snabbt sätt att komma åt dem
är direktlänkar som ser ut så här:

www.erco.com/<artikelnummer>

Du hittar detaljerad information om
egenskaperna i ERCO Program
från sidan 589

1 Softec-lins

2 ERCO LED-modul
– High-power LED-ljuskällor: varmvitt

(3000K) eller neutralvitt (4000K)
– Kollimatoroptik av optisk polymer
– Svängbart ±10°

3 Ram
– Utanpåliggande infällningstillbehör

eller tillbehör för slät infällning
– Rostfritt stål
– Skyddsglas: 10mm, klar

4 Armaturhus
– Plast, svart
– Anslutningsledning 3x1,5mm² eller

5x1,5mm²
– Installation med separat förbind-

ningsmuff
– Montering i inbyggnadshus: får köras

och rullas över med fordon med
luftfyllda däck. Belastning 20kN

– Montering i golv med mellanrum
endast med tillbehör för utanpå-
liggande infällning: monteringsset
beställs separat

5 Driftdon
– On/off, fasreglerbart eller DALI

reglerbart
– Fasreglerbart utförande: Ljus-

reglering med extern dimmer
(bakkantsdämpning) möjlig

Kapslingsklass IP68
Dammtät, skyddad mot långvarig
nedsänkning i vatten till max 3m djup.

Varianter på förfrågan
– High-power LED: 3000K CRI 95 eller

2700K, 3500K, 4000K med CRI 92
– Ram: rostfritt stål V4A
– Halkskyddat skyddsglas
Kontakta ERCOs kundrådgivare för
hjälp.

Site Infällda markarmaturer
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LED i ERCOs armaturer

Tekniska data
ERCO använder samma High-
power eller Mid-power LED i hela 
sitt produktprogram. För använda-
ren medför detta en enorm fördel 
i och med att ljuskvaliteten alltid 
håller samma höga nivå.
För ökad flexibilitet kan utöver 
de sex standardljusfärgerna även 
styrbara färgspektran (tunable 
white) användas för vissa tillämp-
ningar.

På följande sidor hittar du detal-
jerad information om de LED som 
ERCO använder. Den genomgående  
höga kvaliteten hos ERCOs LED är 
resultatet av en urvalsprocess vars 
kriterier kortfattat beskrivs nedan.

LED-moduler
ERCOs olika  belysningssystem 
differentieras efter LED-modu-
lernas effekt. Då  modulernas 
och armaturernas ljusflöde och 
anslutna effekt anges för sig 
är det enklare att bedöma den 
ljustekniska och  energimässiga 
 verkningsgraden. Av detta skäl 
anges separata  effektvärden 
för både modulen och hela 
 arma turen i katalogen och i 
databladet.

High-power LED
Färgtemperatur 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Ljusutbyte* 99lm/W 105lm/W 101lm/W 121lm/W 138lm/W 128lm/W
Färgåtergivning CRI 92 CRI 92 CRI 95 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Ljusflödesbibehållning  L90/B10 upp till 50 000 timmar 
Failure rate  0,1% upp till 50.000 timmar

Mid-power LED
Färgtemperatur 2700K 3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Ljusutbyte* 118lm/W 156lm/W 127lm/W 137lm/W 156lm/W 137lm/W
Färgåtergivning CRI 92 CRI 82 CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Ljusflödesbibehållning  L80/B50 upp till 50 000 timmar 
Failure rate  0,1% upp till 50.000 timmar

Chip on board LED (COB)
Färgtemperatur 2700K  2700K 3000K 3000K
Ljusutbyte* 138lm/W 115lm/W 142lm/W 120lm/W
Färgåtergivning CRI 82 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Ljusflödesbibehållning  L80/B50 upp till 50 000 timmar 

Färgtemperatur 3000K  3500K 4000K 4000K
 fashion
Ljusutbyte* 101lm/W 125lm/W 149lm/W 128lm/W
Färgåtergivning CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Ljusflödesbibehållning  L80/B50 upp till 50 000 timmar 

* Bestämning av ljusutbyte: LED-modul High-power / Mid-power / COB vid 700 / 120 / 1050 mA; Ts 25°

Anvisning: Alla uppgifter är statistiska medelvärden.
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1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

LED i ERCOs armaturer

Färgtolerans (SDCM)
SDCM-värdet (Standard  Deviation 
of Colour Matching) används för 
att kvalificera en ljuskälla med 
avseende på färgtoleransen  
(färgavvikelsen). Värdet baseras på 
en undersökning som  genomförts 
av den amerikanska ingenjören 
David MacAdam och  beskriver 
måttet på avvikelsen från en defi-
nierad färgpunkt i CIE-färgtri-
angeln. Koordinaterna för alla 
 färger som uppfattas som identis-
ka  ligger enligt MacAdam inom en 
ellips runt referensfärgpunkten. 
Ett system för klassificering av 
ljuskällors maximala färgtolerans 
utvecklades genom att fler ellip-
ser i tilltagande storlek lades till. 
Detta kallas ibland för MacAdam-
ellips för en bestämd nivå, men 
i dag har begreppet SDCM blivit 
vedertaget. Ju högre SDCM-värde,  
desto större är ljusfärgens  möjliga 
avvikelse från de  färgkoordinater 

som anges i ljuskällans  tekniska 
data. 
Utöver valet av LED påverkas 
SDCM-värdet även av strömstyr-
kan genom LED-modulen och 
armaturens drifttemperatur. Höga 
temperaturer kan orsaka en för-
skjutning av färgpunkten. Drift-
temperaturen beror på externa 
förhållanden som t.ex. omgiv-
ningstemperaturen, driftström-
men och armaturens värmehan-
tering. 

SDCM för ERCO LED-moduler 
med High-power LED
ERCO LED-moduler med High-
power LED har mycket god färg-
tolerans. Dioderna väljs ut med en 
speciell metod som kallas binning 
som medför att modulerna uppnår 
ett enastående typiskt initialvärde 
på SDCM ≤1,5. Det konkreta värdet 
för en armatur anges i tillhörande 
produktdatablad. 

SDCM för ERCO LED-moduler 
med Mid-power LED
ERCO LED-moduler med Mid-
power LED uppnår ett enastående 
typiskt initialvärde på SDCM ≤1,5. 
Även detta uppnår ERCO genom 
att noga välja ut och kombinera 
dioderna på modulerna. Det kon-
kreta värdet för en armatur anges i 
tillhörande produktdatablad.

LED-urval
Vid produktionen av vita LED upp-
står, precis som hos alla andra 
halvledarprodukter, vissa tole-
ranser. Dessa toleranser visar sig 
bland annat när det gäller färg-
avvikelse, ljusflödesbibehållning 
och framspänning. ERCO använder 
alla dessa kriterier för selektion av 
LED och erbjuder därför kunden 
bästa möjliga kvalitet.

Tillverkning  
ERCO LED- 
moduler 
i Lüdenscheid, 
Tyskland
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Bedömning av färgåtergivning-
en med Ra (CRI)
Färgåtergivningen beskriver en 
ljuskällas förmåga att återge fär-
ger på ett så naturtroget sätt som 
möjligt. En metod att göra färg-
återgivningskvaliteten mätbar 
och beskriva den så neutralt som 
möjligt är det så kallade färg-
återgivningsindexet CRI (Colour 
 Rendering Index) eller Ra som 
det kallas i delar av Europa.  Detta 
index bestäms genom en jämfö-
rande beräkning av ljuskällan som 
ska bedömas och en referensljus-
källa med samma färgtemperatur. 
Ett färgåtergivningsindex på mel-
lan 90 och 100 anses mycket bra 

och ett värde på mellan 80 och 90 
som bra. CRI-metoden, som hittills 
varit den enda normativt giltiga 
metoden, är numera omdebatterad 
i branschen och bör endast använ-
das som en grov bedömning av 
ljuskällor. För inbördes jämförelse 
av flera  ljuskällor rekommenderas 
alltid en visuell kontroll.

Referensfärger Ra (CRI)

Rg beskriver färgrymden, dvs. stor-
leken på det färgområde som kan 
återges. En ljuskälla med exakt 
naturtrogen färgåtergivning har 
ett Rg på 100 och både mindre och 
större värden är möjliga. 

Enbart Rf och Rg ger dock ingen 
entydig information om en ljus-
källas färgåtergivningskvalitet. För 
detta krävs färgvektorgrafik som 
visar färgförskjutningens storlek 
och riktning för utvalda testfärger 
jämfört med referensljuskällan.

Bedömning av färgåtergivning-
en enligt TM-30 
Metoden TM-30 är ett alternativ 
till Ra/CRI som definierar värdena 
Rf och Rg. Dessa värden anger en 
testljuskällas likhet med ett refe-
rensspektrum avseende färgtro-
genhet (Rf - fidelity) och mättnad 
(Rg - gamut). Referensljuskällan 
är en ”black body” eller en CIE-D 
standardljuskälla.
Rf kan jämföras med Ra, beräk-
ningsmetoden och maximalvär-
det på 100 är identiska. Eftersom 
metoden baseras på 99 i stället för 
8 referensfärger får Rf ofta lägre 
värden än Ra /CRI.

Referensfärger TM-30

LED i ERCOs armaturer

Skadefaktor
Den relativa skadefaktorn används 
för bedömning av ljuskällors lämp- 
lighet för de konservatoriska krav 
som bland annat ställs i museer. 
Skadefaktorn beskriver förhållan-
det mellan skadlig strålning och 
belysningsstyrkan. Varmvit LED-
belysning är lämpligare för käns-
liga objekt än lågvoltshalogen-
lampor med eller utan UV-filter.

Ljuskälla  Relativ skadefaktor  
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92 0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198

Spektrum 
De LED som används i ERCOs 
armaturer har ett  kontinuerligt 
 spektrum och därmed bra till 
mycket bra färgåtergivning för 
neutralvitt (4000K) och  mycket 
bra färgåtergivning för varmvitt 
(2700–3000K). LED avger i stort 
sett ingen UV- eller IR-strålning 
och har en liten skadefaktor. Där-
för är de speciellt lämpliga för 
belysning av känsliga och värde-
fulla föremål.

På armaturer med tunable white 
är färgtemperaturen inställbar. I 
enlighet med HCL (Human Centric 
Lighting) möjliggör detta en 
anpassning av ljusfärgen till dags-
ljuset och växlande synuppgifter.

Om kurvan ligger utanför den  
cirkellinje som gäller för refe-
rensen återges färgerna i detta 
område med övermättnad. Om 
den ligger innanför återges 
motsvarande färger med mindre 
mättnad.
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LED i ERCOs armaturer

Referens

ERCO LED

FärgvektorgrafikFörhållande Rf - Rg

Översiktsdiagram enligt 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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50000

h

100 %

80
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0

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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Livslängd
LED har en mycket liten bortfalls-
frekvens och levererar därmed ljus 
under en extremt lång tidsperiod. 
Bortfallsfrekvensen hos de High-
power LED som ERCO använder är 
i genomsnitt mindre än 0,1% vid 
50 000 timmar. Till skillnad från 
traditionella ljuskällor, där bort-
fallet baseras på 50% av ljuskäl-
lorna, är begreppet “livslängd” 
mindre lämpligt för planeringen 
av LED.

Ljusflödesbibehållning
Men i likhet med andra ljuskällor  
avtar med tiden det ljusflöde som 
LED-ljuskällorna alstrar. Från en 
viss tidpunkt uppnås därför inte 
längre den ljusintensitet som låg 
till grund för den ursprungliga 
planeringen. LED-ljuskällornas 
tillförlitlighet och verkningsgrad 
beror i hög grad på driftsförhål-
landena. Därför har ERCOs arma-
turer termiska egenskaper som 
gör att de vid avsedda driftsför-
hållanden alltid ligger under den 
kritiska temperaturen och där- 
med producerar maximalt ljus-
flöde under lång tid.

Eftersom det sällan förekommer  
att en LED helt slutar fungera,  
är det bättre att karaktärisera  
LED med ljusflödets bibehållning  
under en viss tidsperiod. Som 
schablonvärde är det vanligt att 
ange den tid vid vilken ljusflödet  
hos en bestämd procentandel av 
alla LED-ljuskällor fallit till ett 
värde som motsvarar 70, 80 eller 
90% av det ursprungliga värdet.
På dagens marknad används van-
ligen LED med specifikationen 
L70/B50 50 000h, vilket innebär  
att endast 50% av de använda 
LED-ljuskällorna efter 50 000 tim-
mar fortfarande producerar 70% 
av det ursprungliga ljusflödet.

L- och B-värde
L-värdet beskriv vilken procent-
andel av det ursprungliga ljusflö-
det som en LED fortfarande avger 
efter angiven tid. 
Om inget B-värdet säger per defi-
nition  ingenting om att en LED 
upphör att fungera helt, utan det 
anger  procentandelen LED som 
underskrider L-värdet i slutet av 
den angivna drifttiden.
B- värde anges, innebär det auto-
matiskt B50. 

Drifttid
Som referenspunkt anges driftti-
den alltid tillsammans med L- och 
B-värdena. 

LED som används av ERCO
High-power-LED
ERCO använder High-power LED 
med specifikationen L90/B10 
50.000h, vilket innebär att minst 
90% av LED-ljuskällorna efter  
50 000 timmar fortfarande ger 
90% av det ursprungliga ljusflö-
det. Övriga 10% av LED-ljuskällor-
na avger fortfarande upp till 89% 
av sitt ursprungliga ljusflöde vid 
en Failure Rate på 0,1%. 
Enligt tillverkarens uppgifter har 
de High-power LED som ERCO 
använder specifikationen L90/B50 
upp till 100 000 timmar.

Mid-power LED
De Mid-power LED som ERCO 
använder är specificerade för upp 
till 50 000h med L80/B50 och en 
Failure Rate på 0,1%.

COB (Chip-on-Board) LED
De COB LED som ERCO  använder 
är specificerade för upp till  
50 000h med L80/B50.

Du hittar aktuell information om 
LED-ljuskällorna i databladen till 
artiklarna.

En jämförelse  
av det minskade  
ljusflödet i van-
liga LED och 
ERCOs högeffekt-
LED efter 50 000 
drifttimmar visar 
att ERCOs LED 
har betydligt 
högre prestanda.

Vanliga LED
(L70/B50)

ERCO LED
(L90/B10)

 > 70% ljusflöde
 < 70% ljusflöde

 > 90% ljusflöde
 < 90% ljusflöde

LED i ERCOs armaturer

Framspänning
Framspänningen varierar hos LED 
av samma typ  beroende på hur 
ljuskällan tillverkats. Det är den 
spänning, som ligger över en tänd 
LED, som så att säga “används”. 
Effektförbrukningen i en LED-
armatur definieras av den kon-
stanta driftströmmen och fram-
spänningen enligt den enkla 
formeln spänning (volt) x ström 
(ampere) = effekt (watt). Om 

Version
LED och driftdon vidareutvecklas  
kontinuerligt. För att det ska vara 
enkelt att se vilka LED som mon-
terats använder ERCO förutom 
artikelnumret även ett versions-
nummer som anges på alla arma-
turer. Dessa nummer gäller endast 
inom en armaturfamilj och avser 
inte LED-generationen. Det bety-
der att armaturer från olika pro-
duktfamiljer kan ha LED från 
samma generation, trots att ver-

framspänningen varierar från LED 
till LED, så varierar även energi-
behovet mellan armaturer som 
i övrigt är identiska. En  enhetlig 
energi användning hos  armaturer 
med samma konstruktion kan 
endast uppnås då LED-ljuskällor-
na väljs ut på basis av deras fram-
spänning. ERCO är en av de få 
armaturtillverkare som gör  stabil 
framspänning till ett urvalskrite-
rium för LED, och det innebär att 

kunden kan lita på att armaturer-
na faktiskt använder så mycket 
energi som anges.

sionsnumren är olika. För använ-
daren är versionsnumret framför 
allt viktigt vid  efterbeställningar 
av armaturer och måste därför 
alltid uppges.

Under ett produktionsår monte-
rar ERCO alltid den senaste gene-
rationens LED för alla armaturer 
med varmvit eller neutralvit ljus-
färgsnyans.
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Ljustekniska data hos ERCO

RGBW
Färgparametrarna för RGBW- 
armaturer visas i tabellen ”Primär-
färger LED-modul” och definierar 
därmed inställningsmöjligheterna 
för armaturen via DALI. De  angivna 
parametrarna gäller för den domi- 
nerande våglängden l och även 
färgmättnaden S för varje färg:
Reglerbarheten för parametrarna 
beror på typen av armatur och vil-
ken ljusstyrning som används.

För RGBW-armaturer avser de 
 angivna uppgifterna de maximal-
värden som armaturen kan uppnå. 
Ljusflödet för de enskilda färgerna 
finns i respektive  
datablad. 

Aktuell information om detta på
www.erco.com/service/RGBW

Ljusfördelningen 
Fördelningen i rummet av ljus- 
källors ljusflöde skapar en 3-dimen-
sionell ljusfördelningsstruktur. Ett 
längs- eller tvärsnitt resulterar i en 
2-dimensionell ljusfördelningskur-
va, som visar en armaturs ljusstyrka  
för alla vinklar i detta plan.
Det åskådliggörs i regel i form av  
ett polärdiagram där ljusfördelning-
ens huvudriktning, t ex  direkt eller 
indirekt ljusfördelning, framgår. En-
heten för ljusstyrka är Candela (cd).
Den maximala ljusstyrka som anges 
i ljusfördelningskurvorna från ERCO 
är alltid ett absolut värde för en  
armatur, en omräkning med arma-
turens ljusflöde behövs inte. Ljus-
fördelningskurvan låter planeraren 
avgöra om armaturen är lämplig för 
en viss uppgift. 
Belysningsstyrkan i en viss vinkel till 
armaturen bestäms genom att arma- 
turens ljusstyrka i denna riktning  
divideras med avståndet mellan  
armaturen och målytan i kvadrat.

Vid rotationssymmetriska armaturer 
karakteriseras ljusfördelningen av 
en symmetrisk kurva.

Vid axialsymmetriska ljuskällor  visas 
kurvorna för de båda huvudplanen 
C0 – C180 och C90 – C270. 

Vid asymmetrisk ljusfördelning, of-
tast vid takwashers, visas som regel 
huvudkurvan C0 – C180.

Isoluxkurvor 
visar belysningsstyrkans fördelning i 
en definierad situation. Belysnings-
styrkor visas utan hänsyn till under-
hållsvärden. Uppgiften h baseras på 
avståndet mellan ljusöppning och 
ytan som lyses upp.  
Hos väggarmaturer för golvbelys-
ning är detta monteringshöjden, 
hos takwashers är detta höjden 
mellan armatur och tak.

Exempel RGBW-armaturer:

Primärfärger LED-modul
Färg F (lm) l (nm) S (%)
Röd 300 620-640 99
Grön 807 525-635 77
Blå 303 465-475 97
Varmvit  840 - -

621ERCO Program 2019

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



h (m)

E (lx)

D (m)

ERCO planeringsdata

Planeringsdata för 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

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 bländningsbedömning

Planeringsdata för uplights  
och strålkastare inomhus  
och utomhus

Som ”planeringsdata“ anges P*,  
”anslutningseffekt per m2 och 
100lx“ samt n*, ”armaturantal per 
100lx“. De ska i praktiken korrige-
ras med bibehållningsfaktorer som 
 räknas fram separat.

”Riktvärden“ används för en över-
siktlig belysningsplanering. Härvid 
handlar det om små tabeller med 
”Armaturantal per 100m2“ och ”Be-
lysningsstyrkor för armaturraster“.  
Även riktvärdena ska i praktiken 
korrigeras med bibehållnings- 
faktorer som räknas fram separat. 

LED-modulens effekt
Armaturens anslutningseffekt
Anslutningseffekt per 100lx
Antal armaturer per 100lx

Antal armaturer per 100m2

Belysningsstyrka (lx) för raster (m)

UGR bländningsbedömning 
UGR-metoden – Unified Glare   
Rating – normerad bländnings-
bedömning enligt CIE 117 – för 
bedömning och begränsning av 
 obehagsbländning från armaturer.  
I motsats till sedvanliga metoder,  
där bländningen bedöms utifrån 
den enskilda  armaturens luminans, 
beräknas nu bländningen från hela 
belysningsanläggningen vid en defi-
nierad  betraktarposition.

Det går att utföra en noggrann 
beräkning av UGR-värdet vid en 
 definierad betraktarposition i ett 
rum med hjälp av moderna ljuspla-
neringsprogram som t ex DIALux. 

Belysningsstyrka och ljuskäglans 
diameter 
Tabellerna som oftast finns  bredvid 
ljusstyrkefördelningen  innehåller 
belysningsstyrkan E(lx) och ljuskäg-
lediametern D(m) som är ett 
 resultat av spridningsvinkeln, base-
rat på avståndet och höjden h(m). 
 Belysningsstyrkorna gäller för 
ljuskäglans centrum.

Exempel för en axialsymmetrisk 
strålkastare 
Vid höga belysningsstyrkor anges 
värdena i steg om 2m.
I första kolumnen D(m) anges sprid-
ningsvinkeln i planet C0 – C180, i an-
dra kolumnen finns värdena för pla-
net C90 – C270.

Exempel för en uplight med indirekt 
ljusfördelning
När det gäller infällda mark-  eller 
golvarmaturer följer  tabellvärdena 
ljusriktningen, dvs. nedifrån och 
upp.

Exempel för en rotationssymmetrisk 
strålkastare
Belysningsstyrkorna anges i steg 
om 1m.
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ERCO planeringsdata

Uppgifter i katalogen:
Medelbelysningsstyrkor En (vägg)
Förutsättningar:
Svängvinkel 35° (endast för svängbara armaturer)

3.00
 1.00 1.00 1.25 1.25
 1.00 1.25 1.25 1.50

 324 265 221 186

Planeringsdata för wallwashers

Uppgifter i produktdatabladet:
Svängvinkel 35° (endast för svängbara armaturer)
Vägghöjd 3m

Väggavstånd (m) 1.00  1.00   1.25   1.25 
Armaturavstånd (m) 1.00   1.25  1.25   1.50 

 Under Mellan Under Mellan Under Mellan Under Mellan
 armatur armaturer armatur armaturer armatur armaturer armatur armaturer

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

Korrektionstabell

Tabeller med belysningsstyrkor från 
wallwashers baseras på beräkning- 
ar med praktiska vägg-/armatur- 
avstånd och underlättar rätt val av 
wallwasher och dess optimala po-
sitionering. Även här ska värdena i 
praktiken räknas om med bibehåll-
ningsfaktorer som tas fram separat.  
Tabellerna är baserade på en be-
räkning med minst fem armaturer, 
utan hänsyn till indirekta andelar 
och kantzoner.
För bedömning av ljusfördelningen  
rekommenderar vi de detaljerade 
tabellerna i produktdatabladen. För 
att ta hänsyn till den faktiska rums-
situationen som rumsproportioner 
och ytegenskaper, är det lämpligt 
att göra en individuell och projekt-
baserad beräkning med hjälp av  

Vägghöjd (m)
Väggavstånd (m)
Armaturavstånd (m)

Belysningsstyrka En (lx)

Vid fastställandet av belysningsstyr-
kan ska utöver bibehållningsfaktorn  
också hänsyn tas till det rum som 
ska planeras och dess reflektions-
faktorer. För detta ändamål behövs  
korrektionsfaktorn f ur korrektions- 
tabellen. Korrektionstabellen själv 
återfinns i produktdatabladet. Ur 
korrektionstabellen erhålls de nöd-
vändiga omräkningsfaktorerna  
när rumsdata avviker från k = 2.5 
(ca. 100m2) och från reflektionsfak-
torerna 0.7/ 0.5/ 0.2. 

Korrektionstabell
Tak 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Vägg 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Golv 0.5 0.2 0.2 0.1 0

fotometriska data. Det gäller särskilt 
för dubbelwallwashers.
Alla belysningsstyrkor är nyvärden. 
De skall i praktiken korrigeras med 
bibehållningsfaktorer som räknas 
fram separat.
Vid armaturer som är dimensione- 
rade för stora axelavstånd, bör 
ljuskäglornas skärningspunkter på 
sidoväggarna kontrolleras genom 
beräkning. 
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ERCO planeringsdata

 
 

Klassificering Exempel från produktfamiljer
Definition  hos ERCO

Klassificering D: 
Slutna reflektorer

Strålkastare och wallwashers med 
linser, infällda takarmaturer samt 
utanpåliggande armaturer och 
pendelarmaturer med skyddsglas,  
t ex Quintessence.

Klassificering E: 
Dammskyddade armaturer

Följande armaturer har en sluten 
konstruktion:
Alla LED-armaturer med damm- 
tät montering av tertiäroptik –  
detta innebär alla LED-armaturer 
för montering på strömskena samt 
några infällda takarmaturer, t.ex. 
Light Board.

Alla armaturer med kapslingsklass 
IP6x.

Rengöringsintervall (a)
Nedsmutsning av rummet
D Slutna reflektorer
E Dammskyddade armaturer
F Armaturer med indirekt  
 ljusfördelning

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

Väggarmaturer, t ex Trion Uplight.
Ljussystem, t ex Hi-trac indirekt  
ljusfördelning.

Klassificering F: 
Armaturer med indirekt  
ljusfördelning

Klassificering av  
rumsnedsmutsning
P (mycket rent rum) pure
C (rent rum) clean
N  (normalnedsmutsat rum) normal
D (smutsigt rum) dirty

Belysningsstyrkans  
bibehållningsvärde

Indelningen av LED-armaturer från 
ERCO i klasserna D, E och F hittar du 
i produktdatabladen.

I och med utgivandet av DIN EN 
12464-1 är de där rekommenderade  
belysningsstyrkorna “belysnings-
styrkans bibehållningsvärde”. De  
får inte vid någon tidpunkt under-
skridas. Nyvärdet av en anläggnings 
 belysningsstyrka beräknas med 
hjälp av belysningsstyrkans bibe-
hållningsvärde och bibehållnings-
faktor.

En Nyvärde (new) för en 
 belysningsanläggning 

Em Belysningsstyrkans 
 bibehållningsvärde
 (maintenance) 

MF Bibehållningsfaktor
 (Maintenance 
 Factor)

En =  Em / MF

Nyvärde =  bibehållningsvärde / 
 bibehållningsfaktor

En del av en belysningsplanering 
enligt DIN EN 12464-1 utgörs av en 
underhållsplan, i vilken armaturer-
nas och rummets rengöringsinter-
vall samt lampbyte fastläggs. 

Alla ljustekniska planeringsdata   
publiceras hos ERCO på basis av 
 “belysningsstyrkans nyvärde”. 
Belysningsstyrkans bibehållnings-
värde beräknas med hjälp av en  
bibehållningsfaktor.

Bibehållningsfaktorn beräknas på 
basis av särskilda tabeller eller med 
datorprogram, t ex DIALux.
Bibehållningsfaktorn beräknas ur 
formeln:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

LMF 
Armaturbibehållningsfaktor
Luminaire Maintenance Factor

Armaturbibehållningsfaktorn LMF 
tar hänsyn till ljusflödets successiva 
nedgång från armaturen på grund 
av dess nedsmutsning. Den är för-
hållandet mellan en armaturverk-
ningsgrad vid tidpunkten för ren-
göring och nyvärdet. Den beror på 
armaturens utformning och den 
därmed förbundna tendensen till 

nedsmutsning. LMF-klassificering-
en anges vid produkten. LMF-vär-
dena kan erhållas ur den bifogade 
 tabellen.
Optimala rengöringsintervall ska 
här bestämmas för underhålls- 
planen. 
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Rengöringsintervall (a)
Nedsmutsning av rummet
Direkt allmänbelysning
Direkt accentbelysning
Direkt/indirekt 
Indirekt

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

Driftstid (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

Beräkningsexempel för  
en tidsperiod på 20 000  
driftstimmar:

Klassificering av  
rumsnedsmutsning
P (mycket rent rum) pure
C (rent rum) clean
N  (normalnedsmutsat rum) normal
D (smutsigt rum) dirty

En strålkastare i klass E används 
i ett mycket rent rum med årlig 
rengöring:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0.96 · 0.99 · 0.96 · 1

MF = 0.91

ERCO planeringsdata

RSMF 
Rumsbibehållningsfaktor
Room Surface Maintenance Factor

Rumsbibehållningsfaktorn RSMF  
tar hänsyn till ljusflödets successiva  
nedgång vid rummets begräns-
ningsytor på grund av dessas ned-
smutsning. Den är förhållandet 
mellan reflektionsfaktorerna i rum-
mets begränsningsytor vid tidpunk-
ten för rengöring och nyvärdet. Den 
beror på rummets nedsmutsning 
 eller ett rums omgivningsvillkor och 
ett valt rengöringsintervall. Likaså  

spelar rummets storlek och typen 
av belysning (direktstrålande till 
 indirektstrålande) roll.
Direktstrålande belysning kan inde-
las i allmän- och accentbelysning.  
För den senare spelar reflexionen  
en underordnad roll och kan för-
summas. I tabellen kan även en  
av 4 klasser för rumsnedsmutsning 
väljas:

LLMF 
Ljuskällans ljusflödesbibehållnings-
faktor
Lamp Lumen Maintenance Factor

Ljuskällans ljusflödesbibehållnings-
faktor LLMF tar hänsyn till ned-
gången i ljusflöde som blir följden 
av ljuskällans åldrande. Den är för-
hållandet mellan ljuskällans ljusflö-
de vid en viss tidpunkt och nyvärdet.
Nedgången hos en LED beror i hög 
grad på omgivningstemperaturen 
som den används i. Angivna värden 
gäller vid en omgivningstemperatur 
på 25°C runt armaturen.

LSF 
Lamplivslängdsfaktor
Lamp Survival Factor

Lamplivslängdsfaktorn LSF tar hän-
syn till avvikelsen i livslängd hos 
 enskilda ljuskällor från medelvärdet  
för lamplivslängd. Den beror på 
driftstiden. Direkt efter byte av en 
felaktig  lampa sätts lamplivslängds-
faktorn LSF = 1. 
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ERCO planeringsdata

Förkortningar:Planeringsexempel Em (lx)  Belysningsstyrkans
 underhållsvärde
En (lx)  Belysningsstyrka ur
 tabell Riktvärden
n  Antal armaturer
P (W)  Anslutningseffekt
 för en armatur
 inklusive VG
P* (W/m2)  Anslutningseffekt
 per 100lx 
n* (1/100m2)  Antal armaturer per
 100lx 
f  Faktor enligt korrek-
 tionstabell, beroende
 på reflektionsfaktor
 och rumsindex k 
k  Rumsindex 
a (m)  Rummets längd
b (m)  Rummets bredd
h (m)  Armaturens höjd över
 nyttoplanet

Förutsättningar: Vid rumsdata som avviker från 
0.7/0.5/0.2 och k=2.5 ska riktvär-
den och planeringsdata räknas om 
med korrigeringsfaktorn f.
Vid andra lampljusflöden och an-
slutningseffekter räknas värdena 
om proportionellt.

Planeringsdata E (lx), P* (W/m2) och 
n* (1/100m2) är beräknade för ett 
rum k=2.5, beräkningsyta 0.75m 
och reflektionsfaktorer hos rum-
mets begränsningsytor 0.7/0.5/0.2 
inkl. bibehållningsfaktor 1.0. De 
gäller för ett regelbundet arma-
turraster och kan i praktiken också 
användas för förskjutna raster-
anordningar.

Rumsdata:  H = 2.90 m
 a = 12.00 m
 b = 14.00 m
 h = 2.15 m

Rumsindex:   a · b
 k = 
   h (a + b)

 k = 3.0

Reflektionsgrader: jD Tak = 0.5
 jW Väggar = 0.2
 jB Golv = 0.1

Korrektionstabell
Tak 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Vägg 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Golv 0.5 0.2 0.2 0.1 0

Korrektionsfaktor 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

Generell information

&  Europeisk märkning för arma-
turer och armaturtillbehör 
enligt LUM-överenskommelsen.

5 Provningsställe DEKRA

0 q
 Provningsställe VDE

4 Provningsställe SEMKO

3 Provningsställe UL

7 Provningsställe NEMKO

q  Armaturer med den här sym-
bolen har provats enligt VDE.

8  China Compulsory Product  
Certification, Safety

6  China Compulsory Product  
Certification, Safety & EMC

  Alla artiklar som levereras till 
Ryssland (till ryska federatio-
nen) och därför måste vara 
 certifierade är EAC-godkända/
certifierade och försedda med 
intyg.

a  Armaturer med skyddsklass I 
är skyddsjordade och är inte 
märkta.

i  Armaturer i skyddsklass II

z  Armaturer i skyddsklass III

IP20  Alla armaturer uppfyller kra-
ven enligt kapslingsklass IP20 
och är inte märkta. Högre 
kapslingsklasser anges på resp. 
produkter.

IP44  Skyddar mot inträngning av 
fasta föremål större än 1mm. 
Skydd mot stänkvatten från 
alla vinklar.

IP65  Dammtät. Skydd mot kraftiga 
vattenstrålar från alla vinklar.

IP67  Dammtät. Kan nedsänkas till-
fälligt utan att ta skada.

IP68 Dammtät. Dammtät, skyddad  
xm mot långvarig nedsänkning i  
 vatten till max xm djup (x beror  
 på armaturen).

T  Alla armaturer uppfyller 
kraven för F-märkning enligt 
EN 60598-1 och är avsedda för 
montering på eller i normalt 
antändliga material (byggnads-
delar).  

I och med att denna katalog publi
ceras upphör tidigare upplagor att 
gälla. Vi förbehåller oss rätten till 
tekniska ändringar och konstruk
tionsändringar på våra produkter, 
genom förbättring eller om gäl
lande bestämmelser ändras. Vi 
står gärna till tjänst med aktuella 
uppgifter. 
 
På www.erco.com hittar du ERCOs 
produktinformation.

En stor del av våra produkter är upp-
hovsrättsligt skyddade.

LED är en del av armaturen. 

Spänningsangivelserna gäller för en 
nätfrekvens på 50/60 Hz. 

Vid montering skall bestämmelserna 
VDE 0100 och VDE 0108 beaktas. 

Våra produkter levereras med färg- 
och ytbehandling motsvarande upp-
gifterna i produktbeskrivningarna. 
Dessutom levereras produkterna även 
i färgerna vit RAL 9002, vit RAL 9010, 
silver RAL 9006 och svart RAL 9011.  
Andra färger på förfrågan.

  Märkning av armaturer, som 
inte är avsedda för inkapsling 
med isolerande material.

SELV  Skyddsklenspänning enligt  
EN 61558

FCC  Federal Communications 
Commission

C  Alla produkter uppfyller kraven 
i gällande EU-direktiv som t.ex. 
lågspänningsdirektivet, EMC-
direktivet (elektromagnetisk 
kompatibilitet) och RoHS  
(Restriction of the use of cer-
tain Hazardous Substances).

EEI  Energy Efficiency Index
  Energieffektivitetsindex för de 

LED som används i våra arma-
turer framgår av produktdata-
bladen.

CCR    Constant Current Reduction  
Ljusregleringsmetod där amp-
lituden hos strömmen genom 
LED-ljuskällan förändras bero-
ende på regleringsvärdet. Till 
skillnad från PWM är strömvär-
det konstant över tid.

PWM  Pulse Width Modulation 
Vid denna ljusregleringsmetod 
tänds och släcks lysdioderna 
med hög frekvens. Regleringen 
sker genom att förhållandet 
mellan på- och av-cyklerna 
förändras.

L = längd 
TL = total längd 
B = bredd 
H = höjd 
T = djup 
D = ljuskäglediameter 
CO = takutskärning 
RD = inbyggnadsdjup 
∅ = diameter 
Q = kvadrat 
max. = maximal 
kg = ungefärlig vikt

Alla måttuppgifter anges i millimeter.

DIN EN ISO 9001:2015
ERCOs kvalitetsarbete är organiserat 
enligt DIN EN ISO 9001:2015. Den 
certifierade kvalitetsstyrningen inne-
fattar områdena design/utveckling, 
produktion, montage, försäljning och 
service. 
Samtliga ERCOs säljorganisationer 
världen över är anslutna till kvalitets-
ledningssystemet och granskas regel-
bundet av ERCOs revisorer.

DE AEOF 102810
Den 27/8 2010 tilldelades ERCO GmbH 
AEOF-certifikatet (Authorised Econo-
mic Operator Full). 
Certifieringen intygar att ERCO GmbH 
är en mycket pålitlig och förtroende-
ingivande partner i den internationel-
la handeln. Den garanterar säkerhet 
och effektivitet i leveranskedjan fram 
till konsument.

ERCOs armaturer konstrueras, tillver-
kas och kontrolleras enligt gällande 
normer och tekniska riktlinjer. Teknisk 
kontroll utförs vid 25°C omgivnings-
temperatur enligt IEC 60598. 

Även ljusflöden och ljustekniska data 
relaterar till omgivningstemperaturen 
25°C. Vid andra temperaturer kan 
avvikelser från katalogdata före-
komma.

ERCO strömskenor samt deras för-
bindningsdelar används i det japanska 
1-fas-nätet. Utförlig information 
om specifikationer och beställnings-
möjligheter kan erhållas från er ERCO 
kontaktperson.

Utöver våra allmänna försäljnings- 
och leveransvillkor gäller garantivill-
koren för den frivilliga 5 (fem) års 
tillverkargaranti som ERCO GmbH 
lämnar på alla ERCO-produkter. 
Aktuella garantivillkor kan begäras via 
e-postadressen guarantee@erco.com
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Information om LED 
Till följd av tillverknings-
processen för LED visar  
de angivna typiska värdena 

för LED-parametrar bara statistiskt 
uppmätta storheter. Avvikelser kan 
förekomma inom ramen för den 
typiska tillverkningsseriens storlek. 
Livslängden för en LED är dock starkt 
beroende av omgivningens tempera-
turer. Där för bör armaturer inte mon-
teras i närheten av andra värmekällor 
såsom varmvattenrör eller liknande. 
Dessutom bör armaturer inte placeras 
så att de utsätts för direkt solljus 
under drift.  
Du hittar aktuell information om 
LED-ljuskällorna i databladen till 
artiklarna.

DALI DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
För styrningen av DALI 
armaturer är ett valfritt 

DALI ljusstyrningssystem nödvän-
digt. För särskilda ändamål kan 
även ett styrdon (t.ex. dimmer) med 
DALI Broad cast Signal användas. En 
annan förutsättning är en elinstal-
lation enligt riktlinjerna för DALI 
standarden. ERCO DALI-driftdon är 
 kompatibla med standarden DALI 
2.0. Allmänna anvisningar för DALI 
finns på  
www.digitalilluminationinterface.org.

RGBWarmaturer
Vid användning av ett DALI-system 
med Colour Management (Device 
type 8) styrs armaturen med en 
adress.
Vid drift i ett system utan Colour 
Management kan armaturen konfigu-
reras om för tre eller fyra adresser.

Armaturer med tunable white
Tunable white-andelen hos en arma-
tur kan endast styras med ett DALI-
system med Colour Management 
(Device type 8). Dessa system känner 
av armaturen med en adress.

Armaturer med Casambi 
För styrning av  armaturer 
med Casambi krävs en 
mobilenhet med den 

kostnadsfria Casambi-appen eller 
 hårdvara som är godkänd för 
 Casambi. Räckvidden hos Casambi 
mesh-nätverk kan begränsas av för-
hållandena i byggnaden.

Skydd mot överspänning 
vid elektroniska driftdon
De driftdon som ERCO 
använder är skyddade mot 

överspänning enligt DIN EN 61547. 
För att ge elektroniska driftdon ett 
extra skydd mot överspänning, t.ex. 
genom inkoppling av induktiv last, 
rekommenderar ERCO att separata 
moduler för överspänningsskydd 
används. 

Elektroniska driftdon i 3fas
installation
För att skador på elektroniska drift-
don skall undvikas får aldrig neutral-
ledaren till elektroniska driftdon 
brytas vid 3-fasinstallation.

Armaturer som regleras 
med dämpteknik
LED-armaturer är regler-
bara, beroende på driftdo-

nets konstruktion. Endast dimmers 
med bakkantsdämpteknik får använ-
das tillsammans med fasreglerbara 
armaturer. Observera tillverkarens 
installationsanvisningar.

Det regleringsområde som anges i 
produktbeskrivningen baseras på 
vanligt förekommande dimmers på 
marknaden. I praktiken innebär detta 
att regleringsområdet kan avvika från 
produktbeskrivningen beroende på 
belastningen och vilken typ av dim-
mer som används.

För att garantera funktionen vid 
ljusreglering, särskilt vid så kallade 
universaldimmers, måste kombinatio-
nen av armatur, driftdon och dimmer 
provas före varje installation.

Anvisningar för miljöskydd och 
avfallshantering av armaturer 
ERCO produkter har tillverkats i 
 enlighet med REACH-förordningen 
och RoHS-direktivet.

WEEE
I EG-direktivet för hantering av 
elektriskt och elektroniskt avfall, 
 benämnt WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment),  regleras till-
verkarnas och importörernas kost-
nadsfria återtagande och miljö-
anpassade avfallshantering och 
återvinning av kasserade  elektriska 
apparater. Direktivets syfte är att 
minska mängden elektriskt och elek-
troniskt avfall och underlätta åter-
vinning av material. 

Omhändertagande av 
kasserade armaturer
ERCO uppfyller kraven i 
WEEE-direktivet genom att 

sedan mars 2006 märka  produkterna 
med en symbol i form av en över-
kryssad soptunna och återta dem 
kostnadsneutralt. Alternativt kan 
 armaturerna mot slutet av sin livs-
längd sorteras på den lokala åter-
vinningscentralen eller lämnas till 
 elektronikinsamling.

Generell information
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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 adresser

Belgien

Sverige

Schweiz

Spanien

Nederländerna

Österrike

Tjeckien

Turkiet

Polen

Portugal

Ryssland

Norge

Storbritannien

Irland
se Storbritannien

Italien

Frankrike

Danmark
Estland
se Finland

Lettland
Litauen
se Polen

Azerbajdzjan
Georgien
Kazakstan
Kirgizistan
Turkmenistan
se Turkiet

Island
se Sverige

Slovakien
se Tjeckien

Tyskland

Europa

Luxemburg
se Tyskland

Ungern

Finland

Armenien
Moldavien
Tadzjikistan
Ukraina
Uzbekistan
Vitryssland
se Ryssland

Albanien
Bosnien/Hercegovina
Cypern
Grekland
Israel
Kroatien
Montenegro
Slovenien
se Österrike

Bulgarien
Rumänien
Serbien
se Ungern
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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

Marocko Dubai

Australien ERCO huvudkontor

Singapore

USA

Kina

Japan

Hong Kong

Korea

Abu Dhabi
Bahrain
Egypten
Förenade Arabemiraten
Jordanien
Kuwait
Libanon
Oman
Saudiarabien
se Dubai

Kanada
Mexiko
Puerto Rico
se USA

Nya Zeeland
se Australien

Indien

Qatar

Mellanöstern Sydostasien

Nordamerika

Ostasien

Oceanien

Senaste uppgifter om adresser  
återfinnes under www.erco.com

Argentina

Bolivia
Brasilien
Chile
Columbia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
se Argentina

Sydamerika

Afrika

Chile

Bangladesh
Brunei
Filippinerna
Indonesien
Kambodja
Laos
Malaysia
Myanmar
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
se Singapore

Taiwan
Macao
se Hong Kong
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Ljus är arkitekturens  
fjärde dimension
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