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Lijnen verlenen de architectuur 
dynamiek en benadrukken de 
afmetingen van een ruimte. ERCO 
combineert de lichtlijn met een 
volledig instrumentarium aan 
lichtverdelingen. Daardoor is de 
Invia 48V een lichtlijnsysteem dat 
zowel als lineair vormgevings-
element alsook bij iedere verlich-
tingstaak indruk maakt.

P. 6

www.erco.com/invia-site

Invia 48V
Modulair lichtlijnsysteem – 
van het New Work Office tot 
en met het museum
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Kunst perfect in scène gezet. Ver-
wisselbare lichtverdelingen, de 
magische Darklight lens van ERCO, 
tunable white en de draadloze 
regeling maken Uniscan tot de 
veelzijdige allrounder. De discrete 
vorm voegt zich onopvallend naar 
elk tentoonstellingsconcept.

P. 38

www.erco.com/uniscan-site

Uniscan
De spots voor galerijen met de 
hoogste vereisten

Tesis vloerinbouwarmaturen, nu 
nieuw in de kleinste maat en met 
een diameter van slechts 56mm.

P. 54

www.erco.com/tesis

Regel nu via Bluetooth met de 
Casambi-DALI Gateway de vloer- 
inbouwarmaturen in de buiten-
ruimte.

P. 55

Atrium dubbelfocus met zilver-
kleurige antiverblindingsconus, 
ideaal voor lichte plafonds.

P. 56

www.erco.com/atrium-df

Met Casambi-sensoren voor span-
ningsrails regelt u het licht op een 
bijzonder duurzame wijze met 
Bluetooth.

P. 58

www.erco.com/casambi

Productuitbreidingen
in het programma voor de binnen- en buitenruimte van ERCO 
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Lees meer over onze internationale projecten in 
onze reportages en achtergrondverslagen:

www.erco.com/projects

Park  
Digterlunden, 
Kopenhagen
Licht alleen daar 
waar het wordt 
gebruikt: de bol
derarmatuur Cas
tor met zijn inno
vatieve, optische 
systeem zorgt 
voor een ideale 
straatverlichting 
en een optische 
begeleiding – het 
licht wordt daar
bij uitsluitend op 
de grond gepro
jecteerd. 
Fotografie:  
Johan Elm

Projecten van ERCO

Monumenten uit de Klassieke 
Oudheid, buitengewone musea, 
moderne werkomgevingen of 
openbare gebouwen: ERCO biedt 
professionele lichtwerktuigen 
voor de binnen en de buiten 
ruimte.
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Nvidia, Santa 
Clara/VS 
Het design van 
het NVI
DIAhoofdkan
toor in Santa 
Clara plaatst de 
medewerkers in 
het middelpunt. 
Met Stella ver
lichte en indruk
wekkende Green 
Walls zorgen voor 
een hoge verblijfs 
kwaliteit en een 
goed klimaat in 
de ruimte. 
Fotografie:  
Jason O'Rear

CapitaSpring, 
Singapore
Deze nieuwe, 
280m hoge, high
tech en begroeide 
wolkenkrabber 
schijnt zich vrij
wel naar de toe
schouwer toe te 
openen: de in het 
façadeconcept 
geïntegreerde 
bomen worden 
door Tesis inbou
warmaturen van 

ERCO in scène 
gezet en zo visu
eel benadrukt. 
Fotografie:  
Raphael Olivier
Lichtplanning: 
Nipek Pte Ltd
Architectuur:  
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati



4

Aurora Museum, 
Sjanghai 
Zeer gelijkmatige 
wallwashing 
is niet alleen 
geschikt voor de 
verlichting van 
kunstwerken, 
maar verleent de 
ruimte ook een 
representatief 
karakter. Zoals 
hier in het Aurora 
Museum in 
Shanghai  van 
Tadao Ando. 
Architectuur: 
Tadao Ando
Lichtplanning: 
Kilt Planning 
Office Inc.
Fotografie: 
Jackie Chan

Munch Museum, 
Oslo
Dit museum, in 
de geboortestad 
van de Noorse 
kunstenaar her
bergt de wereld
wijd grootste 
collectie van het 
werk van Edvard 
Munch. Verlicht 
met Parscan en 
Eclipse spots van 
ERCO. 
Architectuur: 
estudioHerreros, 
Madrid
Lichtplanning: 
ZENISK, Oslo
Fotografie:  
Tomasz Majewski

Las Vegas Con-
vention Centre, 
Las Vegas 
Kona spots voor 
de buitenruimten 
verlichten de ver 
uitstekende luifel 
van onderaf, 
waardoor deze 
een lichte, bijna 
zwevende indruk 
maakt. Het licht 
verbindt binnen 
en buiten: de 
bezoekers worden 
gastvrij ontvan
gen.
Architectuur: 
TSK Architects
Lichtplanning:  
CM KLING + 
ASSOCIATES
Fotografie:  
Ryan Linton
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La Samaritaine, 
Parijs 
Ook vanuit grote 
hoogte verlichten 
en een prachtig 
Art Décojuweel 
benadrukken 
door royale en 
gelijkmatige  
wallwashing:  
Parscan laat het 
warenhuis La 
Samaritaine in 
het mooiste licht 
stralen.
Fotografie: 
Anthony Perrot
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Invia 48V

- Perfect geïntegreerd Inbouw-, opbouw- en 
pendeluitvoering mogelijk.

- Meer dan alleen een lichtlijn: lineaire Invia 
downlights, uplights en wallwashers met 
tunable white voor echte Human Centric 
Lighting-lichtconcepten.

- Combineer Invia met Minirail-spanningsrails 
en geschikte 48V-spots voor contrastrijke 
accenten. 

Het modulaire lichtlijnsysteem



7Hier configureren: www.erco.com/invia-site
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Invia 48V

Invia 48V – modulair in kantoren

Human Centric Lighting in lineaire 
vorm gebracht. Met Invia 48V 
krijgt u alles dat u voor de op de 
waarneming gerichte verlichting 
nodig hebt: basisverlichting vol-
gens de norm met UGR<19 en 
uplight-componenten, tunable 
white en accentverlichting vol 
effect met 48V-spots.

Los uw verlichtingstaken op met de 
lichtlijn die meer kan
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Invia 48V – geïntegreerd in 
openbare gebouwen

Armaturen en architectuur worden 
één. Verlicht tot 8m hoge ruim-
ten, zoals atriums en foyers, efficiënt 
en met een zeer goed visueel com-
fort. De 70° wide flood-lichtver-
deling is bovendien verkrijgbaar 
in een „High-output“-variant met 
een extra hoge lichtstroom.

Invia 48V – flexibel in musea en 
galerieën

Invia 48V overtuigt met de uitste-
kende wallwashing in museum-
kwaliteit, ook diagonaal – perfect 
voor de gelijkmatige verlichting 
van hoogwaardige kunst. Met de 
mogelijkheid om 48V-spots toe te 
passen, kunt u de kunst bovendien 
contrastrijk in scène zetten.

Hier configureren:
www.erco.com/invia-site
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1m

2m

3m

Invia 48V

Work

200lx500lx

De lijn volgt de architectuur.
Het licht volgt de toepassing.

Invia
Uplight

Invia
Wide flood 70°
15,8W / 3043lm
UGR < 19

Invia
Extra wide flood- 90°
24,4W / 4493lm

Conform EN12464 voor kantoren en 
verkeerszones

Lijnen verlenen de architectuur 
dynamiek en benadrukken de 
afmetingen van een ruimte. ERCO 
combineert de lichtlijn met een 
volledige werktuigkoffer aan licht-
verdelingen. Daardoor is de Invia 
48V een lichtlijnsysteem dat zowel 
als lineair vormgevingselement 
alsook voor iedere verlichtingstaak 
overtuigt.

Invia 48V
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Community

Culture

100lx

100lx
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Invia
Downlight (diff-
uus lichtaandeel)
7,8W / 1536lm

Diffuus licht voor 
het lijnenspel bij 
willekeurige ruim-
tehoogtes

Invia
Wide flood 70°
24,4W / 4493lm
High-output

Invia lichtver-
delingen
Voor iedere toe-
passing de juiste 
lichtverdeling 
uit de lijn. Wan-
neer u wilt, ook 
met tunable 
white.

Invia wallwasher
Wallwash
27,3W / 4963lm

Invia profiel met 
Minirail 48V-span-
ningsrail, 48V-spot 
en uplight

Voor atriums en foyers

Voor tentoonstellingen

Alle lichtverdelingen 
zijn verkrijgbaar in 
tunable white 
2700-6000K

Downlights Wallwasher Uplight

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash Diffuus

Wide flood 70°
High-output

Extra wide flood- 90°

Diffuus
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Casestudy
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DALI

Invia 48V als lineaire wallwasher, 
in deze configuratie ideaal voor 
musea en galerieën

Wilt u het lijnenspel van de architectuur benadrukken? 
Het lineaire karakter van de downlights met het diffuus lichtaandeel is de juiste keuze, 
wanneer u vooral de dynamiek van de architectuur wilt benadrukken.

Wilt u liever met DALI regelen?
Met DALI krijgt u een beproefd lichtmanagement voor uw Invia 48V-lichtlijn. 
Dankzij de DALI-uitvoering kan Invia 48V zonder probleem in de lichtregeling worden 
geïntegreerd.

Pendel met uplight
Met staaldraden of pendelbuizen als toebehoren kunt u het Invia 48V-opbouwprofiel 
aan het plafond ophangen. De optioneel beschikbare uplight verlicht het plafond en 
benadrukt zo bovendien het effect van de hoge ruimte.

Is uw verlichtingstaak anders? 
Pas Invia 48V simpelweg aan.

Waarneming van de ruimte
Wallwash

Accentverlichting
Spot 48V

Lichtkleur
Tunable white (2700K–6000K)

Regeling
Casambi Bluetooth

Hier configureren: www.erco.com/invia-site
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Casestudy
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DALI

Wilt u hoge wanden gelijkmatig verlichten? 
Dankzij de lineaire, verticale verlichting met Invia 48V-wallwashers maakt de ruimte 
een royale indruk - ook in de hoeken. 

Bent u op zoek naar een pragmatische montageoplossing? 
Met name voor projecten in bestaande gebouwen zijn de opbouw- en pendelvari-
anten geschikt. Het opgehangen profiel is bovendien beschikbaar met een indirecte 
lichtuittreding. 

Wilt u architectuurelementen of ruimtelijke zones benadrukken?
Schep waarnemingshiërarchieën door accentverlichting. Invia 48V kan met onze 
Minirail-spanningsrail en al onze 48V-spots worden gecombineerd – van de 5° narrow 
spot tot en met de zoomspot.

Invia 48V met lineaire downlights, 
in deze configuratie ideaal voor 
openbare gebouwen

Is uw verlichtingstaak anders? 
Pas Invia 48V simpelweg aan.

Algemene verlichting
Wide flood 70° (high-output downlight)

Lichtkleur
4000K

Regeling
Via DALI regelbaar

Hier configureren: www.erco.com/invia-site
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Casestudy



17

DALI

Algemene verlichting
Wide flood 70° (UGR<19 downlight)

Accentverlichting
Spot 48V

Lichtkleur
Tunable white (2700K–6000K)

Regeling
Casambi Bluetooth

Invia 48V met UGR<19 downlights, 
in deze configuratie ideaal voor 
kantoren

Is uw verlichtingstaak anders? 
Pas Invia 48V simpelweg aan.

Vindt u het zeer belangrijk dat de ruimte een royale indruk maakt?
De Invia 48V wallwashers zijn bij uitstek geschikt voor lineaire, verticale verlichting. 
Deze projecteren het licht met een unieke gelijkmatigheid; ook in hoeken en met 
tunable white.

Wilt u de Invia 48V perfect in de architectuur integreren? 
Met de twee inbouwvarianten voor afsluitende en afdekkende montage voegt  
u de Invia 48V op ideale wijze in uw kantoorarchitectuur in.

Kiest u voor klassiek lichtmanagement?
Invia is een via DALI regelbare lichtlijn van 48V. Zo kan iedere armatuur  
afzonderlijk worden geadresseerd.  

Hier configureren: www.erco.com/invia-site
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UGR <19

Activiteit:
visueel comfort voor 
iedere taak
Maak het grote visuele comfort 
tot het uitgangspunt van uw 
lichtplanning door armaturen 
te gebruiken, die voldoen aan de 
hoogste eisen aan perfecte anti-
verblinding. Invia 48V ondersteunt 
met goed licht zowel de intermen-
selijke communicatie als gecon-
centreerd werken.

Atmosfeer:
passend licht op elk 
tijdstip van de dag
Invia 48V biedt tunable white in 
iedere lichtverdeling. Daarmee 
kunt u het verloop van het daglicht 
aanpassen en dankzij dynamische 
lichtscenes de binnenruimte daar-
op afstemmen. Of het nu afzonder-
lijk draadloos (Casambi Bluetooth) 
of via het gebouwbeheersysteem 
(DALI) wordt geregeld – u schept 
altijd de juiste sfeer.

Invia 48V: echte Human Centric
Lighting, zoals deze moet zijn

Architectuur:
licht voor een hoge 
verblijfskwaliteit en 
goede oriëntatie
Het samenspel van licht en vorm 
beïnvloedt de wijze waarop wij 
de architectuur waarnemen. Met 
name de verlichte, verticale vlakken 
zijn voor de oriëntatie en de bele-
ving van de lichtsterkte cruciaal. 
Als lineaire wallwasher is Invia 48V 
daarvoor uitstekend geschikt. Door 
lineaire downlights en spots ont-
staat zo een afgestemde architec-
tuurverlichting.

Maak gebruik van het 
melanopische effect 
van licht
Licht regelt ons slaap-waakritme. 
Naast spectrum en lichtsterkte is 
beslissend uit welke richting het 
licht op het netvlies in het oog valt. 
Zeer effectief is het van wanden en 
het plafond gereflecteerde licht. 
Invia 48V biedt wallwashers en 
naar het plafond gerichte uplights 
alsmede met tunable white veran-
derbare lichtkleuren voor alle 
armaturen aan.

Architectuur

Activiteit

Atmosfeer



19www.erco.com/hcl
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2700K 6000K

20

-  Naadloze wallwashing in museumkwaliteit, ook in 
hoeken

-  40% minder energieverbruik dan vergelijkbare  
wallwashers

-  Lineaire armaturenindeling voor uitmuntende hori-
zontale en verticale gelijkmatigheid

-  Perfect visueel comfort dankzij de zeer goede afscher-
ming

Dynamisch. Wall-
washing met tunable 
white 
Verlicht kunst of architectuur 
altijd met het juiste licht. Daar-
voor heeft ERCO wallwashers  
ontwikkeld die, dankzij tunable 
white, de kleurtemperatuur van 
2700K - 6000K met CRI 92 voor 
alle lichtkleuren kunnen aanpassen. 
Ga zo op de kleurstelling van expo-
sitiestukken in of pas het licht aan 
het verloop van het daglicht aan.

Verlichte wanden bepalen maat-
gevend het effect van de architec-
tuur en de beleving van de licht-
sterkte in de ruimte. Aangezien 
verlichte wanden aanzienlijk lichter 
worden waargenomen dan hori-
zontale verlichting, is een geringere 
verlichtingssterkte noodzakelijk 
om een identieke beleving van de 
lichtsterkte te creëren. Lineaire 
Invia 48V-wallwashers verlichten 
verticale zeer effectief en bereiken 
een uitstekende gelijkmatigheid; 
zelfs in hoeken.

Dat bieden Invia 48V-wallwashers

Perfecte wallwashing.  
Eindeloos, ook om de hoek. 
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Uitmuntend visueel 
comfort
De wallwashers zijn zo ontwikkeld 
dat het aan ruimtezijde niet 
mogelijk is om rechtstreeks in de 
armatuur te kijken.  
Het naar de wand gerichte licht-
uittredingsvlak zorgt zo voor een 
groot visueel comfort.

Voor een gelijkmatige, verticale 
verlichting moet de wandafstand 
(a) van Invia wallwashers ten  
minste een derde van de plafond-
hoogte (h) bedragen. 

Perfecte gelijkmatig-
heid: in alle richtingen 
en hoeken
Het belangrijkste kwaliteitskenmerk 
voor uitstekende wallwashing is 
de gelijkmatigheid. Naast een per-
fecte, horizontale gelijkmatigheid 
genereert Invia 48V als lineaire wall-
washer ook in verticale richting een 
zeer natuurlijk lichtsterkteverloop. 
Met een gelijkmatigheid van 1:2,3 
van minimum tot maximum ligt 
Invia 48V duidelijk boven de stan-
daard van 1:4. Het licht begint daar-
bij direct onder het plafond en valt 
gelijkmatig over de volledige hoogte 
van de wand.

Effectieve wall-
washers 

Naast het design spelen bij wall-
washing ook energiezuinige fac-
toren een rol. Invia wallwashers 
zijn met max. 107lm/W zeer effici-
ent. Dankzij het precieze optische 
systeem projecteren deze het licht 
zeer gelijkmatig en uiterst effec-
tief op het doeloppervlak. Op een 
3m hoge wand bepaalt Invia 48V 
met 1,2W//m² per 100lx de maat-
staf voor doeltreffendheid van 
lineaire wallwashing.

1,2 W/m2

per 100lx
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Lichtprojectie met een 
groot visueel comfort
Projectie in plaats van reflectie. 
Het geminiaturiseerde lenzensys-
teem met een breedte van slechts 
2,5cm projecteert licht nauwkeurig 
op het doeloppervlak.  
Daardoor is de Invia 48V in gebruik 
zeer doeltreffend. Speciale wide 
flood (70°) downlights maken ver-
schillende toepassingen voor u 
mogelijk: verlicht werkplekken 
op kantoor met UGR<19 en een 
groot visueel comfort. Voor hoge 
ruimten zijn er downlights in een 
high-output-uitvoering.

6 spectrums en tunable 
white
Schep de juiste sfeer: 6 witte licht-
spectrums van 2700K tot 4000K 
en CRI 82 tot CRI 92 staan u daar-
bij ter beschikking. Voor dynami-
sche lichtconcepten, zoals Human 
Centric Lighting, kunt u met tunable 
white van 2700K – 6000K de licht-
kleur van de downlights, uplights 
en wallwashers aan het daglicht 
aanpassen.

2700K CRI 92 

3000K CRI 82

3000K CRI 92 

3500K CRI 92 

4000K CRI 82

4000K CRI 92 

Tunable white

Voor een perfect 
homogeen effect 
maakt de Invia 
48V gebruik van 
een optisch sys-
teem dat bestaat 
uit een licht-
menger en lens. 
De lichtmenger 
onderscheidt zich 
door een extreem 
hoge reflectiefac-
tor en projecteert 
95% van het licht 
op de lens.

Het zelfontwik-
kelde en door 
ERCO geprodu-
ceerde lenzensys-
teem projecteert 
het licht precies 
en genereert ver-
schillende licht-
verdelingen.

Invia lichtver-
delingen
Voor iedere toe-
passing de juiste 
lichtverdeling 
uit de lijn. Wan-
neer u wilt, ook 
met tunable 
white.

Precieze lenstechnologie 
Invia 48V-armaturen

Downlights Wallwasher Uplight

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash Diffuus

Wide flood 70°
High-output

Extra wide flood- 90°

Diffuus
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DALI
Het lichtlijnsysteem 
met moderne connec-
tivity
Invia 48V overtuigt met digitale re-
gelingen. Met Casambi Bluetooth 
regelt u max. 4 armatuurgroepen 
intuïtief via de smartphone of tablet. 
Daarmee kunt u ook complexe 
lichtscenes programmeren en geau-
tomatiseerd oproepen. Wanneer u de 
Invia 48V met de Minirail 48V com-
bineert, kunt u bovendien de 48V 
Casambi-sensor van ERCO direct in 
uw systeem integreren. Voor de af-
zonderlijke regeling van individuele 
armaturen staat als beproefd licht-
managementsysteem DALI ook tot 
uw beschikking.

Digitaal regelen.  
Draadloos of bekabeld.

Regelbaar via
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62mm 104mm

79
m

m

Eén profiel, vele mogelijkheden 
Integreer de Invia 48V in uw architectuur
Met de Invia 48V lukt de integratie 
van licht in de architectuur u tot in 
perfectie. Armaturen die volledig 
in het profiel integreren, genereren 
een continue lichtlijn en volgen 
zo het lijnenspel van de architec-
tuur. Verschillende montagemoge-
lijkheden van de profielen bieden u 
vormgevingsvrijheid.

Geschikte armatu-
ren zonder gereed-
schap plaatsen

Perfect geïntegreerde 
voor afsluitende en 
afdekkende inbouw
Het afdekkende inbouwprofiel 
met steunvlakken voor akoestische 
panelen en plafondplaten is ideaal 
voor montage in verlaagde pla-
fonds. Het inbouwprofiel voor 
afsluitende montage is geopti-
maliseerd voor plafonddiktes van 
12,5mm, 25mm en de in de VS 
gebruikelijke 5/8“ (15mm).

Twee profielen 
voor afsluitende 
en afdekkende 
inbouw

62mm 104mm

79
m

m
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94
m

m

94
m

m

43mm

43mm

Optioneel met 
indirect licht

Pragmatisch en renda-
bel: de opbouwvariant
Met name in plafonds met lamellen 
en voor projecten in de bestaande 
bouw is de opbouwvariant een 
nuttige oplossing. Het Invia 
48V-profiel kan direct op plafonds 
of aan liggers worden gemonteerd.

Plafonds oplichten met 
het opgehangen profiel
U kunt het Invia 48V-profiel met 
staaldraden of pendelbuizen aan 
het plafond ophangen. Beide soor-
ten zijn in verschillende varianten 
als toebehoren van het opbouw-
profiel verkrijgbaar. De optioneel 
beschikbare uplight licht het pla-
fond op en is perfect geschikt voor 
Human Centric Lighting-lichtcon-
cepten.

94
m

m

94
m

m

43mm

43mm
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48V

Het beste lichtlijnsysteem 
in zijn soort

Invia 48V is een modulair 
laagspannings-lichtlijnsysteem 
met profielen voor verschillende 
montagemethoden en is geschikt 
voor lineaire downlights, wall-
washers en de optionele uplight. 
Bovendien is de Invia 48V compa-
tibel met de Minirail 48V-span-
ningsrails en daardoor met alle 
48V-spots van ERCO.

Invia 48V-armatuur
Hoek-wallwasher

300 x 300mm

Invia 48V-armatuur
Hoek-downlight 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (high-output)
- wide flood 70° (UGR<19)
- diffuus lichtaandeel
 
elk 300 x 300mm

Koppeling 
met voeding

Invia 48V-armatuur
Wallwasher

1800mm en 300mm

Eindplaat

Pendelbuisophanging
L = 1040mm

Alle profielen met 2x 48V en 2x aders voor 
de regeling 

 Alle profielen met een lengte van 1800mm 
(in te korten op locatie) en als hoekprofiel
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Montageset voor Minirail 
48V-spanningsrails

900mm
in te korten op locatie

Uplight
Voor profiel van 1800mm

Invia 48V
Opbouwprofiel

1800mm

Invia 48V
Inbouwprofiel

1800mm

Invia 48V
Hoekinbouwprofiel

300mm

Invia 48V-armatuur
Downlight 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (high-output)
- wide flood 70° (UGR<19)
- diffuus lichtaandeel
 
elk 1800mm en 300mm

Staaldraadophanging
ook voor schuine pla-
fonds

L = 2500mm

Afdekking

1800mm
in te korten op locatie

Netvoeding 48V
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max. 1,8m

Perfecte wall-
washing - ook in 
hoeken
Verlicht wanden gelijk-
matiger dan ooit - zelfs in 
hoeken van een ruimte.

Dat onderscheidt de Invia 48V

Doorlopende 
lichtlijn
De optische systemen van 
de armaturen sluiten op 
elkaar aan. Daardoor ont-
staat een visueel com-
plete lichtlijn voor een 
esthetische indruk van 
het plafond.

1,8m-afstand 
tussen ophang- 
ingen
Het hoogwaardige alumi-
niumprofiel staat afstan-
den van 1,8m tussen twee 
ophangpunten toe.
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Invia armatuur-inzetstukken onder
- downlight wide flood 70° UGR<19 voor kantoren
-  downlight wide flood 70° high-output voor hoge ruimten
- downlight extra wide flood 90°
- downlight diffuus lichtaandeel
- wallwashers

Invia armatuur-inzetstuk boven
- uplight (pendelvariant)

1-2-klik
U plaatst de Invia 48V-ar-
matuur zonder gereed-
schap in het profiel. Met 
de inbegrepen demon-
tagehendel haalt u de 
armaturen in een hand-
omdraai weer uit het pro-
fiel en kunt u deze dus te 
allen tijde op een andere 
plaats klikken.

Zo werkt het

Lineair en diago-
naal
Configureer uw systeem 
met profielen van 
1800mm (in te korten 
op locatie) en hoeken 
van 300mm x 300m. 
Alle armaturen zijn ver-
krijgbaar in lengtes van 
300mm en 1800mm als 
hoekarmaturen.

Zwart, wit, zilver 
en 10.000 andere 
kleuren
Pas Invia aan uw archi-
tectuur aan.  
Zoekt u een speciale 
kleur?  

Neem contact met ons 
op.
www.erco.com/individual

Invia profiel
- plafondinbouw, met het plafondvlak afsluitend
- plafondinbouw, afdekkend 
- plafondinbouw en pendel
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2700K 6000K

90°

70°

< 8m

UGR<19

Downlights wide 
flood 70° voor 
kantoren
Verlicht werkplekken op 
kantoor met UGR<19 
downlights.

High-output 
downlights voor 
hoge ruimten
Verlicht ruimten met 
plafondhoogtes tot en 
met 8m optimaal. Daar-
voor staan wide flood 
70° downlights met 
meer lichtstroom tot uw 
beschikking.

Downlights extra 
wide flood 90° 
voor verkeerszones
Met breed stralende 
downlights verlicht u ver-
keerszones met een groot 
visueel comfort.

Tunable white
Iedere lichtverdeling is in 
tunable white beschikbaar. 
Perfect voor dynami-
sche lichtconcepten met 
Human Centric Lighting.
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DALI

Uplight
De optioneel beschikbare 
uplight licht het plafond 
op en laat de ruimte hoog 
lijken - ook in tunable 
white.

Nog meer moge-
lijkheden met 
48V-armaturen
Van accentuering met 
een 5° narrow spot via 
optische zoomsystemen 
tot en met nauwkeurige 
framing met tunable 
white en RGBW. Door 
de combinatie met de 
Minirail 48V-spannings-
rail kunt u de volledige 
bandbreedte van de 
48V-spots alsmede de 
48V-sensoren van ERCO 
gebruiken.

Smart connecti-
vity
Invia armatuur-inzet-
stukken regelt u naar 
keuze met DALI of met 
een gateway (toebehoren) 
via Casambi Bluetooth.  
48V-spots regelt u native 
via Casambi Bluetooth. 

ERCO 48V-armatuur
- Eclipse 48V
- Parscan 48V
- Uniscan 48V

Invia profiel

Voeding

Montageset voor Minirail 
48V

Minirail 48V-spanningsrail

Regelbaar via
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Beschermings-
klasse III met 
SELV-minimale 
veiligheidsspan-
ning
Invia 48V-profielen zijn 
in de fabriek voorzien van 
aders voor de voeding en 
de regeling van de arma-
turen.  
Overeenkomstig EN 
60558-2-6 zijn er geen 
speciale beschermings-
maatregelen bij het 
installeren vereist. 

Voor hoge elek-
trische lasten
De spanningsvoorziening 
met externe netvoeding 
maakt elektrische lasten 
van max. 500W (2 x 250W 
netvoeding parallel) en 
profiellengtes van max. 
20m met slechts één voe-
ding mogelijk.

Twee in één
Gemakkelijk bij het ont-
werp: voeding en koppe-
ling vormen bij de Invia 
48V één component. Deze 
kunnen aan iedere koppe-
ling voeden.

Elegant en  
praktisch
Kies de nieuwe staal-
draadophanging met 
kabeldoorvoer voor een 
elegante en praktische 
ophanging aan het  
plafond.
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500lx

Wide flood 70°
UGR <19

ERCO Greenology is ons holisti-
sche duurzaamheidsprincipe dat 
voor iedere productfamilie geldt. 
Modulaire componenten en effi-
ciënte lichttechniek in het bedrijf 
onderscheiden de Invia 48V als een 
zeer duurzaam lichtlijnsysteem. 
Aangezien u armaturen ook nader-
hand kunt vervangen, bent u zeker 
voor de toekomst.

Modulair opgebouwd
Invia 48V is een modulair 
lichtlijnsysteem. De zelf-
ontwikkelde armaturen 
en elektronische com-
ponenten zijn gedimen-
sioneerd voor een lange 
levensduur en een onder-
houdsarm bedrijf. U kunt 
de Invia 48V te allen tijde 
uitbreiden en afzonder-
lijke componenten ver-
vangen. 

Efficiënte downlights 
Laagspanningssyste-
men met 48V zijn bij een 
belasting van de netvoe-
ding vanaf 30% en meer 
efficiënter dan systemen 
met 220-240V, omdat de 
omvorming van netspan-
ning naar 48V cen-
traal plaatsvindt en niet 
aan iedere afzonderlijke 
armatuur. Met max.  
160lm/W bij downlights is 
het Invia 48V-lichtlijnsys-
teem zeer efficiënt. 

Meer licht bij een lager 
aansluitvermogen
De optische systemen van de Invia 
downlights met de lichtverdeling 
wide flood (70°) met UGR<19  
projecteren het licht niet alleen 
zeer gelijkmatig maar ook zeer 
effectief op het horizontale doel- 
oppervlak. Voor een verlichtings-
sterkte van 500lx op het werkvlak 
in een ruimte met een hoogte van 
2,75m is het aansluitvermogen 
slechts 0,48W/m²  per 100lx en 
heeft daardoor 20% minder ener-
gie nodig dan vergelijkbare licht-
lijnsystemen. Dankzij breed  
stralende lichtverdelingen worden 
bovendien hoge cilindrische  
verlichtingssterktes gegenereerd 
en daardoor ook de gezichten van 
personen zeer goed verlicht.

Zo duurzaam is de Invia 48V

40% minder 
energie

100% modulair

Effectief en zuinig
Het precieze optische sys-
teem van de wallwashers 
projecteert het licht zeer 
gelijkmatig en uiterst 
effectief op het doelop-
pervlak. Op een 3m hoge 
wand bepaalt Invia 48V 
met 1,2W/m² per 100lx 
de maatstaf voor doel-
treffendheid van lineaire 
wallwashing. Deze Invia 
heeft 40% minder energie 
nodig dan vergelijkbare 
systemen.

160lm/W  
efficiency

Geen  
lijmstoffen

Circulaire economie
Het Invia 48V profiel 
heeft geen lijmverbindin-
gen en kan gedemonteerd 
worden in losse onderde-
len en gerecycled. Alleen 
zo waarborgen wij, naast 
een zeer lange gebruiks-
duur, ook een AEEA- 
conforme afvalverwij-
dering.

Aansluitvermogen 
0,48W/m² per 100lx
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Toebehoren

Invia 48V-lichtlijnsysteem

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit 10.000 kleuren *

Zwart

Montagetype

Lengte
300mm hoek Speciale lengte *

1800mm

 - Schakelbaar
 - Via DALI regelbaar
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

Regeling
 - Schakelbaar
 - Via DALI regelbaar
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

Opbouw 

Pendel 
(via toebehoren)

Inbouw  
(afdekkend)

Profiel

300mm hoek Speciale lengte *

1800mm

Montageset voor 
Minirail Ophangingen Netvoedingen

Elektrische verbin-
dingsstukken Montagestukken Casambi-DALI 

Gateway
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Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022544

Design en toepassing:
www.erco.com/invia-48v

* op aanvraag verkrijgbaar

Inbouw 
(afsluitend)

 - Schakelbaar
 - Via DALI regelbaar
 - Casambi Bluetooth (via gateway)

300mm hoek Speciale lengte *

1800mm
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70

300

45

37

Invia 48V-lichtlijnsysteem

Lichtkleur

Maat (armatuur)

Tunable white

LED-module
Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Lichtverdeling

Regeling
Via DALI regelbaar

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Schakelbaar

Via DALI regelbaar

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Downlights Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffuus

Downlights Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

Diffuus

5,4W/771lm 10,8W/1542lm (hoek)4,1W/749lm 8,2W/1498lm (hoek)

Toebehoren
Montageset voor 
Minirail Ophangingen Netvoedingen

Elektrische verbin-
dingsstukken Montagestukken Casambi-DALI 

Gateway
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70

1800

45
37

Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022544

Design en toepassing:
www.erco.com/invia-48v

Tunable white2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Via DALI regelbaar

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Schakelbaar

Via DALI regelbaar

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Downlights Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffuus Diffuus

Downlights Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

Diffuus Diffuus

1800mm

32,4W/4627lm24,4W/4493lm

ERCO Minirail 48V-producten
Geminiaturiseerd, flexibel en efficiënt.  
Met het laagspanningssysteem van 
ERCO kunt u hoogwaardige lichtcon-
cepten toepassen met extreem kleine 
spanningsrails en spots. 

Een overzicht van onze Minirail 
48V-armaturen alsmede 48V-span-
ningsrails vindt u onder 
www.erco.com/48V
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Uniscan

 - Perfecte kleurindruk:  
de lichtkleur kan met tunable white van 2700K 
tot 7500K of RGBW traploos worden aangepast

 - Draadloos regelen: intuïtieve lichtregeling met 
Casambi Bluetooth – zonder kostbare bekabeling

 - Klein en krachtig: drie verschillende maten vanaf 
een diameter van 32mm 

 -  Toekomstbestendig: 
12 verwisselbare lichtverdelingen en lichttech-
nisch toebehoren voor verschillende tentoonstel-
lingen

Minimalist en multitalent voor musea 
en galerijen
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Magische Dark-
light lens voor 
het maximale 
visuele comfort
De verwisselbare Dark-
light lenzen bieden maxi-
male flexibiliteit en laten 
met slechts één lichtpunt 
een magische indruk ach-
ter.



40

XS S M

40

Daardoor is Uniscan de ideale spot 
voor galerijen

Drie maten 
Met armaturen in de maten XS 
tot M is Uniscan net zo geschikt 
voor kleine tentoonstellingsvoor-
werpen als voor zeer grote kunst-
werken. 

Licht via de app rege-
len
Lichtsterkte instellen, lichtkleur 
afstellen, scènes programmeren 
– met Casambi Bluetooth stemt u 
het licht perfect af op de tentoon-
stelling.

Altijd de juiste kleu-
rindruk: tunable white 
en RGBW
Licht en kunst perfect op elkaar 
afgestemd - dat lukt met Uniscan. 
Tunable white stelt u in staat om 
het spectrum traploos van 2700K 
naar 7500K met CRI 92 voor alle 
lichtkleuren aan te passen. RGBW 
biedt 16 miljoen kleuren en pas-
teltinten. 

Nog meer visueel com-
fort met Snoots en 
honingraatraster 
Modelleer de lichtverdeling met 
toebehoren, zoals anti-verblin-
dingskleppen, honingraatrasters 
en Snoots, zodat deze aan uw 
eisen voldoet.

Met filters het spec-
trum aanpassen  
Modificeer het lichtspectrum met 
filters: met vier conversiefilters 
kunt u 24 andere spectrums gene-
reren; perfect voor tijdelijke ten-
toonstellingen.
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Van accent tot wall-
washing
Precieze accentuering, haar-
scherpe framing en gelijkmatige 
wallwashing: licht projecteren 
met maximale nauwkeurigheid - 
dankzij de zelfontwikkelde opti-
sche systemen. 

Nieuwe tentoonstel-
ling? Lenzen zonder 
gereedschap verwis-
selen
De Lens units van Uniscan in een 
handomdraai wisselen – zo kun-
nen te allen tijde lichtverdelingen 
flexibel worden veranderd.  
Ook beschikbaar als contouren- 
en zoomspots.

Met connectivity- 
interface 
Dimmen aan de spot of draad-
loos? Dankzij de verwisselbare 
Add-on control unit kunt u ook 
achteraf wisselen tussen regel-
methoden.
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48V InTrack OnTrack

Uniscan
Drie maten, drie productfamilies
Geschikt voor iedere toepassing 
– Uniscan is verkrijgbaar in drie 
maten; van XS tot M: daarmee 
hebben de spots een bereik van 
een zeer ingetogen, geminiaturi-
seerde maat tot en met de veel-
zijdige allrounder, ook voor hoge 
ruimten. „Licht in plaats van 
armaturen“ in zijn meest onopval-
lende vorm, nauwkeurige lichtver-
deling en flexibel bij de keuze van 
lichtsterkteverdelingen – Uniscan 
is voor alle galerijvereisten bewa-
pend. 

XS 
Perfect voor kleine tentoonstel-
lingsvoorwerpen en vitrines als-
mede voor toepassing op zeer 
korte afstanden tot 3m.

d 32mm
272lm / 2W –
382lm / 3,1W

S 
Ideaal voor alle toepassingen in 
galerijen en musea tot en met een 
plafondhoogte van 3m. 

d 60mm
1086lm / 8,1W –
1528lm / 12,4W
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48V

www.erco.com/uniscan-site

Ons advies voor de perfecte verlichting 
van galerijen

M
Optimaal voor multifunctioneel 
gebruik in galerijen en boetieks 
met plafondhoogtes tot 5m.

d 92mm
1901lm / 14,1W –
2673lm / 21,6W

Productfamilie
Uniscan 48V

Lichtverdeling
Zoomspot

Lichtkleur
Tunable white

Regeling
Casambi Bluetooth

Nu een proefopstelling afspreken en Uniscan zelf ervaren

www.erco.com/uniscan-site
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Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat XS
d 32mm

S
d 60mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan 48V voor Minirail spanningsrails

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Lenzen Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtro Honingraatraster Antiverblindings-
kleppen

DALI-Casambi 
Gateway

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Toebehoren

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee
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* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022633

Design en toepassing:
www.erco.com/uniscan-48V

RGBWTunable white

9,3W/800lm5,8W/698lm

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee
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218
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5

d
92

Lichtverdeling

Lichtkleur

Maat M
d 92mm

Tunable white

18,2W/2156lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

Uniscan 48V voor Minirail spanningsrails

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Lenzen Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtro Honingraatraster Antiverblindings-
kleppen

DALI-Casambi 
Gateway

Toebehoren
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RGBW

* op aanvraag verkrijgbaar

17,9W/1516lm

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022633

Design en toepassing:
www.erco.com/uniscan-48V

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Lichtverdeling

Toebehoren

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Lenzen Lens units Snoot Add-on control 
units

Filter Honingraatraster Antiverblindings-
kleppen

DALI-Casambi 
Gateway

Maat XS
d 32mm

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

S
d 60mm

Lichtkleur
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack voor spanningsrails 220-240V

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar

On-board Dim
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MULTI MULTI MULTI MULTI

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022634

Design en toepassing:
www.erco.com/uniscan-intrack

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

RGBWTunable white

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

9,3W/800lm5,8W/698lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar
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218

22
5

d
92

MULTI MULTI MULTI MULTI

Lichtverdeling

Toebehoren

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Maat M
d 92mm

Tunable white

Lenzen Lens units Snoot Add-on control 
units

Filter Honingraatraster Antiverblindings-
kleppen

DALI-Casambi 
Gateway

Lichtkleur
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack voor spanningsrails 220-240V

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

18,2W/2156lm14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar
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MULTI MULTI

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

RGBW

* op aanvraag verkrijgbaar

Spots Breedstralers

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Zoomspots Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Lens-wallwashers

Contourenspots Wallwash

Narrow framing

Wide framing

17,9W/1516lm

Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022634

Design en toepassing:
www.erco.com/uniscan-intrack

Casambi Bluetooth 
+ DALI via Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - DALI dimbaar
 - Push Dim
 - Fasendimbaar
 -  Dimbaar via draairegelaar
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d
32 105

16
5

166

20
5d
60

Lichtverdeling

Maat XS
d 32mm

S
d 60mm

Toebehoren
Lenzen Lens units Snoot

Filter Honingraatraster Antiverblindings-
kleppen

Lichtkleur
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan OnTrack voor spanningsrails 220-240V

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Lens-wallwashers

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

LED-module
Maximale waarde 
bij 4000K CRI 82

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

Regeling

Kleur (huis)
Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Fasendimbaar + 
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth

Fasendimbaar + 
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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218

27
2d

92

* op aanvraag verkrijgbaar Artikelnummers en  
planningsgegevens:  
www.erco.com/022635

Design en toepassing:
www.erco.com/uniscan-ontrack

M
d 92mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Spots Breedstralers

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Zoomspots Oval wide flood

Zoom spot Lens-wallwashers

Zoom oval Wallwash

Contourenspots

Narrow framing

Wide framing

Wit Zilver

Zwart 10.000 kleuren *

Fasendimbaar + 
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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Tesis

 3 4 5 72

Vloerinbouwarmaturen in de buiten
ruimte nu in vijf maten
Dankzij het uitstekende visuele 
comfort trekken Tesis vloerinbouw 
armaturen bijzonder grote aan
dacht in de buitenruimte. Met 
een keuze aan verschillende licht
verdelingen, zoals richtbare spots, 
uplights en wallwashers, vindt u 
altijd het passende lichtwerktuig. 
 
www.erco.com/tesis

Nu nieuw: Tesis in de 
kleine maat
Voor alle projecten in de buiten
ruimte, waarin zeer kleine arma
turen zijn gewenst: Tesis in maat 
2, met een diameter van slechts 
56mm overtuigt door 5 lichtver
delingen – van accentuering tot 
en met gelijkmatige wallwashing.

Tesis lens-wallwasher
Voor een gelijkmatige lichtsterk
teverdeling op verticale vlakken.  
Al vanaf maat 2 met slechts 
56mm grote armaturen.

Wallwash

Onze kleinste 
wallwasher!
Zeer gelijkmatig bij wall
washing  ook dat bereikt 
u met Tesis in maat 2. Dit 
is onze geminiaturiseerde 
wallwasher voor het 
grootse effect in de  
buitenruimte.

Betrouwbaar en  
robuust 
Tesis is met beschermingsgraad 
IP68 zeer geschikt voor verfijnde 
verlichtingstaken. Daarnaast 
garandeert beschermingsklasse 
II een aanvullende isolatie van 
elementen die onder spanning 
staan.
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8

Tesis uplights
voor een gelijkmatige verlichting 
van onderaf van bomen en over
stekken.

Tesis richtbare spots
zijn bestemd voor het accentu
eren van objecten, planten of 
architectuurdetails.

Wide flood >45°

DALI-armaturen via 
de Casambi Bluetooth 
gateway regelen
Alle Tesis vloerinbouwarmaturen 
kunnen via DALI worden aange
stuurd. Met Casambi Bluetooth 
kunt u specifieke lichtscènes 
draadloos programmeren, ook 
in de buitenruimte – zeer een
voudig met de smartphone of 
tablet. Extra hardware heeft u 
niet nodig.  

Voor weer en wind
Vloerinbouwarmaturen worden 
speciaal voor de vereisten aan 
verlichting in de stadsomgeving 
ontwikkeld. Het huis bestaat uit 
corrosiebestendig materiaal en is 
daardoor zeer weersbestendig. 

Narrow spot 8°

Spot 16°

Spot 16°

Flood 29°

Flood 29°

Oval flood 20° x 60° Oval flood 20° x 60°



56

Eigenschappen van de 
Atrium dubbelfocus-familie 

Atrium dubbel
focus plafondin
bouwarmaturen

Atrium dubbel
focus plafondop
bouwarmaturen

Atrium dubbel
focus pendel 
armaturen

Toepassing Basisverlichting • • •
Wallwashing •

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

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

Verfijnd licht voor plafondhoogtes van 
6m en meer

Plafondinbou-
warmaturen
Met zeven downlight 
maten vindt u altijd het 
juiste lumenpakket voor 
het verlichten van hoge 
ruimten vanuit het pla
fond. Wallwashers maken 
het instrumentarium 
compleet.

Nu nieuw!  
Perfect geïnte
greerd in lichte 
plafonds: zilver
kleurige antiver
blindingsconus

Atrium dubbelfocus
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Zeer hoog visueel 
comfort
Met name voor zeer hoge ruimten 
heeft ERCO armaturen ontwikkeld 
die door de speciale vorm van 
hun behuizing en hoogwaardige, 
optische componenten een ver
hoogd visueel comfort bieden.

Wallwashing voor 
hoge ruimten
Voor de hoogste eisen aan verti
cale verlichting heeft ERCO arma
turen ontwikkeld die zich onder
scheiden door een buitengewoon 
hoge gelijkmatigheid van de ver
lichtingssterktes – zelfs bij kleine 
wandafstanden.

Bekabeld of draadloos
Hoe wilt u Atrium regelen? Vier 
verschillende regelmethoden, van 
DALI tot Casambi Bluetooth,  
bieden u altijd de juiste oplossing.

Anti-verblindingsco-
nus in zilver en zwart
Kies de kleur van de antiverblin
dingsconus: de zwarte variant 
is bij uitstek geschikt voor toe
passing in donkere plafonds, ter
wijl zilver een bijzonder elegant 
en onopvallend effect creëert in 
lichte plafonds.

Pendelarmatuur 
direct/indirect
Wanneer licht ook het 
plafond in scène dient te 
zetten, dan bieden Atrium 
dubbelfocus pendelarma
turen nieuwe mogelijk
heden. De geïntegreerde 
uplight brengt in het bij
zonder de afmetingen 
van hoge ruimten tot hun 
recht. 

Plafondopbouw- 
armatuur
Gesloten, massieve pla
fonds of blootliggende 
balken – Atrium dubbel
focus plafondopbouwar
maturen kunnen onge
compliceerd aan plafonds 
worden gemonteerd.

Een favoriete 
kleur?
Via onze service ERCO 
individual zijn tot en met 
10.000 andere kleuren 
voor u beschikbaar. Neem 
contact met ons op.

<6m
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ERCO Greenology ®  
Met wireless lichtregeling 
duurzaam verlichten

Armaturen individueel schakelen en dimmen, 
lichtscènes configureren, sensoren integreren:  
dat maakt de draadloze besturingsmethode 
mogelijk, die ERCO aanbiedt in de vorm van 
voor Bluetooth geschikte armaturen en  
sensoren voor spanningsrails met laag- en 
normale spanning. Dat opent nieuwe moge-
lijkheden voor duurzame verlichtingsconcepten.

Minder materiaalkos
ten door het bedienen 
via de app
Met de Casambi-app voor smart-
phones en tablets kunt u arma-
turen afzonderlijk of in groepen, 
intuïtief schakelen en in nuances 
dimmen. Andere hardwarecom-
ponenten of bekabelingen zijn 
niet nodig, zodat de materiaal-
kosten lager zijn dan bij gewone 
besturingsmethoden.

Energie besparen met 
sensoren
Minimaliseer het energieverbruik 
door alleen te verlichten, wan-
neer het nodig is. Met de ERCO 
Casambi-bewegingsmelder met 
lichtsensor kan het licht afhanke-
lijk van de beweging in de ruimte 
of de inval van het daglicht wor-
den geschakeld alsmede gedimd. 
Verkrijgbaar voor spanningsrails 
met netspanning alsmede voor 
Minirail 48V.

De natuurlijke hulp
bronnen ontzien met 
lichtscènes
Programmeer lichtscènes 
comfortabel via de app, 
afhan kelijk van het tijdstip, voor 
verlichtings concepten die de 
natuurlijke hulpbronnen ont-
zien. Schakel de armaturen in en 
weer uit. Ook effecten zoals een 
zachte fade-in zijn mogelijk. De 
geïntegreerde astronomische klok 
maakt ook in de buitenruimte een 
duurzame lichtregeling mogelijk.

Toekomstbestendig 
dankzij cloudtechno
logie
Netwerkinstellingen worden 
overkoepelend over apparaten 
beveiligd en gesynchroniseerd. 
Dat maakt een verhoogde flexibi-
liteit en veiligheid mogelijk – ook 
wanneer mobiele eindapparaten 
wisselen. Door middel van een 
gateway kunt u het licht ook via 
het internet regelen.
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10%

40%

20%

Met Casambisensoren 
voor 48V van ERCO 
energie sparen
Licht dimmen of zelfs uitscha-
kelen, wanneer het niet nodig is. 
ERCO Casambi-bewegingsmel-
ders met lichtsensoren nemen 
deze taak over. Afhankelijk van de 
bezoekersfrequentie in de ruimte 
regelt u de verlichting, bijvoor-
beeld in tentoonstellingsruim-
ten. Zo wordt in vergelijking met 
de gewone verlichting die altijd 
is ingeschakeld, afhankelijk van 

de bezoekersfrequentie 20% of 
meer energie bespaard. Aange-
zien de bewegingsmelders zo de 
verlichtingstijd tot het benodigde 
minimum verminderen, worden 
in tentoonstellingen bovendien 
gevoelige expositiestukken op 
lange termijn beschermd.

Continue wer
king 

Licht continu op 
100%.

Gedimd

Het licht is 
20% van de tijd 
gedimd.

ON/OFF

Het licht is 20% 
van de tijd uitge-
schakeld.

Minder materiaal
kosten met Casambi 
Bluetooth
Met Casambi Bluetooth kiest 
ERCO voor de draadloze bestu-
ring. Zo nemen de bekabelings-
werkzaamheden en daardoor 
ook de complexiteit van de plan-
ning duidelijk af. Voor een wire-
less-lichtregeling die voor wat 
betreft de functionaliteit verge-
lijkbaar is met een DALI-rege-
ling, is bijvoorbeeld een 3-aderige 
aansluitkabel voldoende in plaats 
van een 5-aderige. Dat komt 
overeen met een materiaal- en 
kostenbesparing van ca. 40%.

3600h/a
 200lx

 kWh/a lxh/a
32,4 720.000

 kWh/a lxh/a
28,94 648.000

 kWh/a lxh/a
25,92 576.000

2880h/a
 200lx

 720h/a
 100lx

2880h/a
 200lx

 720h/a
   OFF
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www.erco.com/
track-lighting

Binnenruimte Spanningsrails en lichtlijnsystemen

Geringe inbouwhoogte 

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage  
mogelijk

OEM-componenten beschikbaar

Spanbreedtes mogelijk tot en met 
vier meter

Op basis van de beproefde ERCO 
spanningsrails

Indirecte verlichting en OEM-compo-
nenten beschikbaar

ERCO minirail-spanningsrails 
en adaptiestukken 48V

ERCO spanningsrails en 
adaptiestukken

ERCO Hi-trac spannings-
rails met uplights

Spanningsrails 48V

Spanningsrails 220–240V

Geminimaliseerd spanningsrailprofiel

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage 
mogelijk

OEM-componenten beschikbaar

Lichtlijnsystemen

Invia 48V

Lichtlijn zonder afstand - ook in 
hoeken en met Tunable white

Inbouw-, opbouw- of pendelmontage  
mogelijk

Downlights, wallwashers, uplights en 
48V-spots

Community, Work, Culture

1,3W/254lm – 32,6W/4627lm

12W/1280lm – 12W/1800lm
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www.erco.com/
spotlights

Armaturen voor spanningsrails

Vijf maten en groot visual comfort 

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop, Community

Geminimaliseerde armatuur met 
groot visual comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop, Living 

Geminimaliseerde armatuur met 
groot visual comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop

Uniscan 48V Eclipse 48V

Eclipse InTrack

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 48V

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 220–240V

Eclipse OnTrack

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren 

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop, Community

2W/198lm – 21,6W/2598lm 2W/198lm – 21,6W/2598lm

2W/198lm – 51,9W/6539lm

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Geminimaliseerde armaturen met 
hoge efficiency

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Work

Parscan 48V

Zes maten en hoge efficiency

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Community

Parscan InTrack

2W/198lm – 18,1W/2375lm

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Uniscan OnTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Sober design met groot visueel  
comfort

Uitgebreid toebehoren alsmede 
RGBW en tunable white

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren 

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Shop
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www.erco.com/
spotlights

Armaturen voor spanningsrails

Spots, breedstralers en  
wallwashers voor  
spanningsrails 220–240V

Stella

Opton

Light BoardOptec

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

270° zwenkbaar

Shop, Culture

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Ideaal voor hoge ruimten

Krachtige accenten vanaf grote 
afstanden

Community, Contemplation

Elegant design door geïntegreerde 
bedrijfsapparatuur

Geschikt voor adaptiestukken

Culture, Shop

Vlak armaturendesign voor lage 
ruimten

Twee vermogensklassen per maat

Shop

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm

2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Pollux

Compacte armaturenafmetingen 

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

Parscan

Ideaal voor plafondkoven en  
adaptiestukken

Zoomspots beschikbaar 

Elegant design door geïntegreerde 
bedrijfsapparatuur

Culture, Shop

2W/200lm – 48W/6600lm

Parscan OnTrack

Ideaal voor bestaande, fasendimbare  
installaties

Uitgebreid toebehoren 

Contouren- en zoomspots  
beschikbaar

Culture, Community

2W/198lm – 8,1W/1056lm
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www.erco.com/
spotlights

Armaturen voor spanningsrails

Pantrac

Uiterst gelijkmatige wallwashing 

Grote armatuurafstanden 

Gemakkelijk in gebruik

Culture, Community

Downlights en wallwashers 
voor spanningsrails 220–240V

Jilly

Compar

Skim

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Drie lichtverdelingen

Community, Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Groot visual comfort

Work, Community

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Vijf lichtverdelingen

Work, Community

10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 24W/3300lm12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Jilly lineair

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Verplaatsbare downlights voor  
flexibele kantoorverlichting

Geschikt voor hoge ruimten <5m

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm



64

www.erco.com/
spotlights-r

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers

Inbouwspots, inbouw- 
breedstralers en inbouw  
lens-wallwashers

Starpoint Gimbal met  
ophangbeugel

Gimbal

30° zwenkbaar

Zes lichtverdelingen

Kleine armaturenafmetingen

Shop, Hospitality

40° zwenkbaar

Zeven lichtverdelingen

Cardanische ophanging

Shop, Community, Culture

60° zwenkbaar

Zeven lichtverdelingen

Cardanische ophanging

Shop, Community, Culture

2W/200lm – 10W/1230lm 2W/200lm – 38W/4920lm 2W/200lm – 38W/4920lm
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spotlights-r

Inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers

Plafondkoofsysteem

Plafondkoofsysteem

Individuele afmetingen mogelijk

Bij uitstek geschikt voor inbouwspots

Inlegplaten voor armaturen  
verkrijgbaar

Shop
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www.erco.com/
downlights-r

Plafondinbouwarmaturen

Downlights, wallwashers en 
richtbare spots

Skim

Downlights vanaf UGR<16 

Zeer goede prijs-prestatieverhouding 

Magisch stralende lens

Community, Work

Quintessence rond Quintessence vierkant

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Zeer groot visual comfort dankzij de 
darklight-techniek

Community, Work

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Zeer groot visual comfort dankzij de 
darklight-techniek

Community, Work

Compar lineair

Downlights en wallwashers met  
extreem smal plafonddetail

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Vijf lichtverdelingen 

Community, Work

8W/790lm – 28W/3690lm

6W/590lm – 76W/9840lm

2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Jilly vierkant

Downlights met geringe inbouw-
diepte

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Antiverblindingsraster in  
verschillende kleuren

Work

Iku

Downlight, wallwashers en dubbele 
wallwashers

Tunable white beschikbaar 

Vijf maten

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Uiterst efficiënte downlights

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Drie maten

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm 10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm

Atrium dubbelfocus

Downlights en wallwashers

Bij uitstek geschikt voor zeer hoge 
ruimten en schuine plafonds

Zeer hoog visual comfort

Community

6W/590lm – 114W/13480lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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downlights-r

Plafondinbouwarmaturen

Strijklichtwallwasher

Lightgap

Indrukwekkend gelijkmatig strijklicht

Onzichtbare lichtbron

Naadloze armaturenindeling mogelijk

Hospitality, Community

6W/590lm – 36W/4950lm
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downlights-s

Plafondopbouwarmaturen

Opbouwdownlights

Compar lineair

Atrium dubbelfocus Jilly vierkant

Jilly lineair

Skim

Compar vierkant

Bij uitstek geschikt voor hoge en zeer 
hoge ruimten

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Algemene verlichting met grote 
armatuurafstanden

Community, Contemplation

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Goede prijs-prestatieverhouding 

Magisch stralende lens 

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Antiverblindingsraster in  
verschillende kleuren

Algemene verlichting met grote 
armatuurafstanden

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Antiverblindingsraster in  
verschillende kleuren

Zeer groot visual comfort om te wer-
ken

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Drie vermogensklassen 

Vier lichtverdelingen 

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Slank profiel 

Vier lichtverdelingen 

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/790lm – 28W/3690lm

36W/5100lm – 36W/6735lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
task-lights

Pendelarmaturen

Pendeldownlights 

Atrium dubbelfocus Compar lineairJilly lineair

Indirecte verlichting beschikbaar 

Bij uitstek geschikt voor hoge en zeer 
hoge ruimten

Zeer hoog visual comfort 

Community, Contemplation

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Indirecte verlichting verkrijgbaar met 
tunable white

ERCO darklight-technologie 

Work

Voor werkplekverlichting op kantoor 
vanaf UGR<16

Indirecte verlichting verkrijgbaar met 
tunable white

Antiverblindingsraster in verschillen-
de kleuren

Work

24W/2380lm – 114W/14760lm 24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm

Werkplekarmaturen

Werkplekarmaturen

Lucy

Zeer hoog visual comfort

Dimmen via aanraaktoets met 
geheugenfunctie

180° draaibaar

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

Pantrac

Plafondwashers

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Uitmuntende plafondwashing

Grote armatuurafstanden

Community, Culture

Wandarmaturen 

12W/1190lm – 24W/3300lm

Nationaal  
Museum, Oslo 
Architectuur: 
Klaus Schuwerk, 
Arge Kleihues + 
Schuwerk. 
Lichtplanning: 
Rambøll  
(architectuur), 
Massimo Iarussi, 
Florence (ten-
toonstelling). 
Fotografie: 
Tomasz Majewski 
Tentoonstellings-
design:  
Guicciardini & 
Magni Architetti, 
Florence. 
Verlichtingscoör-
dinator: Magnus 
Mikaelsen,  
Nationaal  
museum Oslo 
Grafisch design 
(tentoonstelling): 
Rovai Weber 
Design, Florence.
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Stiehl Over Gehr-
mann, Osnabrück. 
Architectuur:  
Plan Concept 
Architekten, 
Osnabrück.  
Fotografie: Lukas 
Palik
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

Schijnwerpers, breedstralers en wallwashersBuitenruimte

Schijnwerpers, breedstralers  
en wallwashers

LightscanKona

Groot visual comfort

Vijf maten 

Dimbaar aan de armatuur 

Community, Public, Culture

Vijf maten

Dimbaar aan de armatuur 

Community, Public, Culture

2W/210lm – 96W/13.200lm 2W/210lm – 96W/13.200lm

Façadearmaturen

Plafondwashers en vloer-
washers

Lightscan Kubus Focalflood

Plafondwashing 

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Grote armatuurafstanden

Community

Indrukwekkend strijklicht 

135° zwenkbaar 

Hospitality, Culture

Vloer- en façadeverlichting ver- 
krijgbaar

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

Toebehoren voor wandinbouw  
verkrijgbaar

Hospitality, Work

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Beamer 

Zeer hoog visual comfort

Zoomschijnwerper alsmede uitge-
breid toebehoren

RGBW en tunable white alsmede 
Casambi Bluetooth beschikbaar

Community, Culture
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www.erco.com/
bollards

Bolderarmaturen

Vloerwashers 

Castor Kubus

Verkrijgbaar met een lichtverdeling 
van 180° of 360°

100% Dark Sky-conform

Vier maten

Breed en diep stralende licht- 
verdelingen verkrijgbaar

100% Dark Sky-conform

Strijklicht langs de armatuur

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm

Cittadella-brug,  
Alessandria.  
Architectuur:  
Richard Meier &  
Partners Archi-
tects LLP. Interi-
eurarchitectuur: 
Dante O. Benini 
& Partners. Licht-
planning: ENEL X. 
Fotografie: Edgar 
Zippel
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Plafondinbouwarmaturen

Downlights, wallwashers en 
richtbare spots

Quintessence rond

Downlights, wallwashers en  
richtbare spots

Vijf lichtverdelingen

Zeer hoog visual comfort

Hospitality

2W/210lm – 24W/3300lm

Lightscan

Downlights

Downlights in drie maten

Grote lumenpakketten voor hoge 
verlichtingssterktes

Vlak armatuurdesign

Hospitality, Community

Plafondopbouwarmaturen 

48W/5040lm – 96W/13.200lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Vloerinbouwarmaturen

Wallwashers, uplights en  
richtbare spots

Tesis Site

Indrukwekkend strijklicht 

Zeer hoog visual comfort

Grote armatuurafstanden

Public, Hospitality

Zwenkbare, richtbare spot voor 
accentuering

Zeer gelijkmatig bij wallwashing

Zes lichtverdelingen

2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm
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5

Informatie

Met het verschijnen van deze pub-
licatie verliezen alle voorafgaande 
documenten hun geldigheid. Tij-
dens de geldigheidsduur van deze 
publicatie behouden wij ons het 
recht voor om technische gege-
vens en/of formele wijzigingen die 
bestemd zijn als verbetering en/of 
wettelijk zijn voorgeschreven, te 
wijzigen of door te voeren. Actuele 
gegevens zijn op aanvraag ver-
krijgbaar.

Onder www.erco.com vindt u de pro-
ductdocumentatie van ERCO.

Op een groot aantal artikelen bestaat 
het recht van industrieel eigendom.

LED’s vormen een onderdeel van de 
armatuur. 

Spanningsgegevens gaan uit van een 
netfrequentie van 50/60Hz.

Montage conform de betreffende 
nationale installateursbepalingen.

Bij de montage moeten de bepa lingen 
VDE 0100 en VDE 0108 aangehouden 
worden. Bovendien gelden de „Richt-
lijnen voor brandbeveiliging, elek-
trische armaturen, Vorm 2005“ van 
het Verband für Sachversicherer e. V. 
Keulen (VdS).

Kleur en uitvoering van de oppervlak-
ken van onze producten worden gele-
verd volgens de standaard, zoals in de 
productbeschrijvingen aangegeven. 
Bovendien zijn de kleuren wit RAL 
9002, wit RAL 9010, zilverkleurig RAL 
9006 en zwart RAL 9011 leverbaar.  
Andere kleuren op aanvraag.

ERCO armaturen worden volgens de 
geldige normen en technische voor-
schriften geconstrueerd, vervaardigd 
en gecontroleerd. De technische 
controles worden uitgevoerd bij een 
omgevingstemperatuur van 25 °C.

Ook de lichtstromen en lichttechni-
sche gegevens zijn gebaseerd op een 
omgevingstemperatuur van 25 °C. Bij 
andere temperaturen zijn afwijkingen 
van de genoemde gegevens mogelijk.

DIN EN ISO 9001:2015
Het kwaliteitsmanagement van ERCO 
is volgens DIN EN ISO 9001:2015 geor-
ganiseerd. Het gecertificeerde systeem 
geldt voor de afdelingen ontwerp/ont- 
wikkeling, productie, montage, ver-
koop en service. 
De ERCO verkooporganisaties zijn  
wereldwijd in principe in het mana ge- 
mentsysteem opgenomen en worden  
regelmatig door ERCO auditors beoor-
deeld.

DE AEOF 102810
Op 27-8-2010 ontving ERCO GmbH 
het AEOF-certificaat (Authorised 
 Economic Operator Full). 
De certificering bevestigt dat ERCO 
GmbH een bijzonder betrouwbare 
partner is in het internationale han-
delsverkeer en hiervoor het certificaat 
ontvangt. Dit garandeert de veilig - 
heid en de efficiëntie van de leverings-
keten tot aan de consument.

Naast onze algemene Verkoop- en 
leveringsvoorwaarden gelden de 
garantievoorwaarden voor de door 
ERCO GmbH aangeboden, vrijwillige 
fabrieksgarantie van 5 (vijf) jaar  
op producten van ERCO. 
De momenteel geldige garantie-
voorwaarden zijn op verzoek  
verkrijgbaar onder e-mailadres  
guarantee@erco.com

Aanwijzingen over LED’s  
Vanwege het fabrica-
ge-proces van LED’s geven 
de aangegeven typische 

waarden van de LED parameters alleen 
maar statistische grootheden weer. 
Afwijkingen zijn in het kader van de 
bij LED‘s typische dimensies mogelijk 
en liggen in het kader van de in de 
industrie gebruikelijke toleranties. 
De levensduur van een LED is in grote 
mate afhankelijk van de  temperatuur 
van de omgeving. Daarom moet de  
montage van arma turen niet uitge-
voerd worden in de buurt van andere 
warmtebronnen, zoals verwarmings-
buizen. Bovendien moet het gebruik 
bij direct invallende zonnestralen 
vermeden worden.  
Actuele gegevens over de LED’s treft 
u aan op de productgegevensbladen 
van het betreffende artikel.

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
VVoor de aansturing van 
DALI armaturen is een 

gewenst DALI lichtregelsysteem 
noodzakelijk. Voor bepaalde doel- 
einden is het ook mogelijk om een 
besturingstoestel (bijv. dimmer) met 
DALI Broadcast-signaal te gebruiken. 
Een andere voorwaarde is een elektri-
sche installatie in overeen stemming 
met de gegevens van de DALI stan-
daard. ERCO DALI bedrijfsapparaten 
zijn compatibel met de standaard 
DALI 2.0. Algemene aanwijzingen 
over DALI treft u aan onder  
www.digitalilluminationinterface.org

RGBW-armaturen
Bij het gebruik van een DALI systeem 
met Colour Management (Device  
type 8) wordt de armatuur met  
1 adres aangestuurd.
Bij het gebruik in een systeem zonder 
Colour Management kan de armatuur 
naar drie of vier adressen worden 
geherconfigureerd.  
 
Armaturen met tunable white
Het tunable white-aandeel van een 
armatuur kan alleen met een DALI 
systeem met Colour Management 
(Device type 8) worden aangestuurd. 
Deze systemen herkennen de arma-
tuur met 1 adres.
Optioneel kunnen spots en 
inbouw-armaturen met tunable 
white ook  
via Casambi Bluetooth worden gere-
geld; individuele families ook via 
Zigbee 3.0.

Armaturen met Casambi 
Bluetooth
Voor de aansturing van  
armaturen met Casambi  

Bluetooth is een mobiel apparaat 
met de gratis Casambi-app of voor 
Casambi goedgekeurde hardwa-
re noodzakelijk. De reikwijdte van 
het Casambi Mesh-netwerk kan door 
bouwkundige omstandigheden  
worden aangetast.

Beveiliging tegen  
overspanning bij  
elektronische 
bedrijfs-apparatenappa-

raten
Om elektronische bedrijfsapparatuur 
tegen overspanning te beschermen, 
bijv. door het schakelen van inductieve 
belastingen, adviseert ERCO om aparte 
modules voor overspanningsbeveili-
ging te gebruiken. 

Elektronische bedrijfsapparaten in 
3-fasen-installatie
Om beschadigingen aan de elektroni-
sche bedrijfsapparaten te vermijden, 
mag bij een 3-fasen-installatie de 
neutraalgeleider van de elektronische 
bedrijfsapparaten nooit onderbroken 
worden.

Fasendimbare armaturen
Afhankelijk van de uit-
voering van het bedrijfs-
apparaat zijn LED-armatu-

ren dimbaar. Bij dimbare armaturen 
voor een externe dimmer mogen 
alleen daarvoor geschikte dimmers. 
Neem de installatieaanwijzingen in 
de montagehandleiding van de arma-
tuur, alsmede die van de dimmer-fa-
brikant in acht.

Het dimbereik dat in de product-be-
schrijving is vermeld, wordt berekend 
met inachtneming van  gangbare 
dimmers. Afhankelijk van de 
 gebruikte dimmer en de belastings-
situatie kan het dimbereik dat daad-
werkelijk beschikbaar is, verschillen 
van de productbeschrijving.

Om een goed functioneren bij het 
dimmen, vooral bij het gebruik van 
zogenaamde universele dimmers, te 
garanderen, moet voor elke installatie 
de combinatie van armatuur, bedrijfs-
apparatuur en dimmer worden getest.

Aanwijzingen over milieubescher-
ming en afvalverwijdering van 
armaturen  
Producten van ERCO worden volgens 
de verordening REACH en de richtlijn 
RoHS gefabriceerd.

AEEA
De EG-richtlijn over gebruikte elek-
trische en elektronische apparaten, 
in het kort AEEA (Afgedankte Elek-
trische en Elektronische Apparaten) 
 genoemd, regelt de gratis terugname 
alsmede de milieuvriendelijke afval-
verwijdering en recycling van oude 
en gebruikte elektrische apparaten 
door fabrikanten en importeurs. Doel 
van de richtlijn is de hoeveelheid  
afval van elektrische en oude elek-
tronische apparaten te  verminderen 
en recycling van het materiaal te 
vereenvoudigen.  

Afvoer van armaturen
ERCO houdt zich aan de 
 eisen van de AEEA- richtlijn, 
doordat het sinds maart 

2006 zijn producten zeer  duidelijk 
met het symbool van de doorge-
streepte afvalton kenmerkt en deze 
zonder kosten terugneemt. Daar-
naast kunnen armaturen aan het 
eind van hun levensduur bij de  
betreffende lokale instantie voor  
de afvoer resp. recycling van elektro-
nische producten worden ingeleverd.
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De juiste armatuur snel vinden –
de Product Finder op erco.com

Nu de Product Finder proberen

www.erco.com

-  Gemakkelijk zoeken via eigenschappen

-  Talloze filters voor professionals

-  Overzichtelijke lijsten met resultaten

-  Resultaten in myERCO opslaan en delen

-  Snel beginnen op www.erco.com
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Licht is de vierde dimensie 
van de architectuur
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