Armaturen voor winkels
Lichtwerktuigen met Chip-on-Board-LED's

ERCO lichtwerktuigen voor winkelomgevingen
Energiezuinige winkelverlichting met Chip-on-Board-LED

ERCO Chip-on-Board LED-technologie voor
de energiezuinige verlichting van winkels
Licht is de vierde dimensie van de architectuur.
In iedere architectuur bestaan er andere vereisten voor het licht – juist in de detailhandel.
Het samenspel van licht en oppervlakken geeft
een winkel daarbij zijn unieke identiteit en
sfeer. Voor het optimaal ruimtelijke effect
zijn er geschikte lichtverdelingen nodig. Het
passende spectrum maakt op zijn beurt een
visuele beleving van de kwaliteit van de stoffelijkheid van artikelen mogelijk. Voor de winkel geoptimaliseerde lichtverdelingen, lichtkleuren en kleurweergave combineert ERCO
nu op perfecte wijze in zijn armaturenprogramma voor Chip-on-Board LED-technologie
(COB-LED).
Lichtkleuren, spectrums en speciale
oplossingen
De Chip-on-Board LED-technologie onderscheidt zich doordat er meerdere individuele
LED's op één chip zijn samengevoegd die met
een voor de betreffende toepassing geoptimaliseerde fluorescerende stoflaag worden overtrokken. Daardoor is het mogelijk om verfijnd
gedifferentieerde indelingen bij lichtkleur en
spectrum te realiseren. Met acht verschillende
spectrums, onder andere een die speciaal voor
de mode is bestemd, is er voor designers en
eigenaren een nog nooit vertoonde selectie
aan varianten beschikbaar. Met de service
ERCO individual biedt ERCO bovendien andere
lichtkleuren en spectrums alsmede projectspecifieke speciale constructies op aanvraag aan.

Geoptimaliseerde lichttechniek voor
COB-technologie
ERCO gebruikt voor zijn armaturenprogramma
met Chip-on-Board-LED's zelf geoptimaliseerde
lenzen in plaats van reflectoren. Het voordeel
in het gebruik: zonder gereedschap verwisselbare lichtverdelingen, lichtbundels met gelijkmatige lichtsterkteverdeling en een zacht ver
loop aan de rand. Net zoals in het programma
voor armaturen met High-power LED's worden
ook voor COB-armaturen projectieoptieken
ingezet. De lichttechniek maakt gebruik van
de beproefde verwisselbare ERCO Spherolitlenzen in combinatie met een collimator. In
tegenstelling tot bij de armaturen met reflectoren die in de detailhandel doorgaans gebruikelijk
zijn, zijn zo talloze precieze en gespecialiseerde
lichtverdelingen mogelijk. Naast spot, flood en
wide flood lichtverdelingen kan het artikelaanbod ook met asymmetrische verdelingen, zoals
oval flood en wallwash, gedifferentieerd worden
geënsceneerd. Deze voor COB-LED-technologie
geoptimaliseerde, optische systemen onderscheiden zich bovendien door een klassiek uiterlijk.
Aan het lichtuittredingsvlak van de armatuur zijn
geen individuele LED-punten zichtbaar. In plaats
daarvan is een homogeen licht vlak zichtbaar,
zoals dit bekend is van traditionele armaturen.
ERCO armaturen met COB-LED zorgen daardoor
niet alleen voor unieke prestaties, maar bieden
ook een esthetisch alternatief.
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Licht voor winkels
Met licht ensceneren

Verhalen
vertellen

Trends veranderen – de waarneming van de
mens blijft hetzelfde. Vermoedelijk is dat de
reden dat het concept van de op de waarneming gerichte verlichting, die de lichtplanner
R. Kelly reeds in het midden van de afgelopen
eeuw uitwerkte, nooit aan relevantie heeft
ingeboet. Want het richt zich op licht met een
hoge aantrekkingskracht en een groot visual
comfort dat artikelen en merken vol effect
ensceneert en klanten subtiel door de winkel
leidt. Met de focus op de klant en op de artikelen verenigt licht in de detailhandel de componenten van algemene verlichting, accentlicht
en decoratieve effecten zoals nauwelijks in
een andere toepassing voorkomt. Hier volgen
enkele voorbeelden:

Een doordachte dramaturgie van de ruimte
zorgt voor een subtiele
spanningsboog in de
enscenering van de
winkel. Licht is een
deel van dit concept.
Het lichtste punt in de
ruimte trekt bijvoorbeeld
de meeste aandacht.
Bovendien kunnen bij
elkaar horende producten of thema's
met verschillende lichtbundels worden gegroepeerd. Zo kunnen merken productverhalen
emotioneel en duurzaam worden overgedragen.

Meer winkelprojecten treft u hier aan:
www.erco.com/shop

Drama scheppen

Oriëntatie bieden

Bij de vormgeving van winkelconcepten bepalen
contrastverhoudingen en de specifieke lichtverdeling welke indruk de ruimte maakt. Terwijl
puntsgewijs geplaatste accenten een effect van
spanning en dramatiek oproepen, genereert wallwashing daarentegen een transparante, luchtige
sfeer. Een gelijkmatige, algemene verlichting zonder uitgewerkte differentiatie in zones heeft op
zijn beurt weer een open, echter veelal spanningsloos effect.

Licht schept waarnemingshiërarchieën – speciaal
de verticale verlichting leidt klanten ruimten binnen en door de winkel heen. Verschillende verlichtingsniveaus vormen daarbij zones en bieden op
die wijze oriëntatie. Een gelijkmatige wallwashing
voor de achterste wanden in de ruimte is bijvoorbeeld bedoeld om klanten ook naar de minder
prominente zones van de winkel te leiden.

Merkidentiteit
modelleren
Het benadrukken van de identiteit van een merk
behoort tot de belangrijkste taken van de verlichting in winkels. Naast de formele beslissingen
behoort daarbij een winkeloverkoepelend lichtconcept dat een maatgevende bijdrage levert aan
de sfeer in de ruimte. Bijvoorbeeld door de keuze
van de lichtkleur. Warme lichtkleuren, zoals 2700K
of 3000K, genereren een gerieflijke, gemoedelijke
sfeer, maar koelere kleuren daarentegen, bijvoorbeeld 4000K, hebben een zakelijke en frisse uitstraling.

2

Artikelen als kunst
presenteren
Om het product- en merkimago te versterken,
waardigheid over te dragen en artikelen een symbolische lading te geven, maken winkeldesigners
ook gebruik van de gedifferentieerde mogelijkheden van de museumvormgeving en hun verlichtingstechnieken: smalle accenten geven objecten
gericht en individueel aandacht, terwijl een gelijkmatige wallwashing over een groot vlak de artikelen meer lucht geeft.
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ERCO COB-LED-technologie
Planningsgegevens voor Chip-on-Board-armaturen
Klanten nemen koopbeslissingen op basis van
emoties. De eerste indruk beslist over kwaliteit
en waardigheid – boven „willen hebben“ of
„laten liggen“. Licht is daarbij het gereedschap
dat de fysieke detailhandel in staat stelt om
producten optimaal te presenteren. Lichtspectrum en stoffelijkheid van de artikelen moeten
daarbij net zo op elkaar worden afgestemd als
de lichtverdeling op het formaat van het product en de verlichtingssterkte op de lichtsfeer
in de winkel. Daarom biedt ERCO met zijn
armaturen voor Chip-on-Board-LED's een
speciaal op winkeltoepassingen afgestemd
portfolio aan spectrums, vermogenklassen en
lichtverdelingen tegen zeer gunstige prijzen.

Warmwit
Warmwitte lichtkleuren komen overeen met de van
gloeilampen en halogeengloeilampen gewende kleurindruk en zijn geschikt voor materialen in warme tinten.
Met name gele, oranje en rode tinten, zoals die in
houtsoorten, gouden sieraren, leder en bakproducten
voorkomen, worden benadrukt. Een lichtkleur van
2700K heeft veel weg van het licht van gloeilampen
met wolfraamdraad en deze genereert een zeer warme,
behaaglijke sfeer. De lichtkleur van Chip-on-Board-LED's
met 3000K lijkt op zijn beurt weer op die van halogeengloeilampen en kan universeel worden ingezet.

Neutraalwit
Lichtkleuren in het neutraalwitte bereik van 3500K
tot 4000K zijn geschikt voor bedrijven die een duidelijke, technische uitstraling nastreven en een zeer
goede kleurweergave voor producten nodig hebben.
Koele kleuren, zoals blauw of groen, maar ook zilveren
sieraden alsmede elektronica-artikelen en auto's,
kunnen zo perfect worden geënsceneerd. Bij veel
daglicht, zoals in autoshowrooms met grote glazen
façaden, wordt met 4000K een harmonieuze verhouding van daglicht en kunstlicht geschapen.

Bijzondere spectrums
In winkels met uniforme artikelgroepen, zoals in de
mode, is het mogelijk om door gemodelleerde spectrums prioriteit te geven aan kleuren. Met „Fashion“
biedt ERCO een Chip-on-Board-LED die speciaal in de
mode de kleuren goed weergeeft. En bijzonder is: ook
wit wordt daarbij intensief en sprankelend naar de
voorgrond gebracht.
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De juiste lichtverdelingen bepalen
Met een zelfontwikkeld lenzensysteem biedt
ERCO gereedschapsloos verwisselbare lichtverdelingen voor armaturen met Chip-on-BoardLED's. Het optisch systeem biedt naast de handige wisseling van de lens een groot visual
comfort en een gelijkmatige lichtbundel.
Karakteristiek is bovendien het van analoge
armaturen gewende uiterlijk met slechts één
zichtbaar lichtpunt in het lichtuittredingsvlak.
Op de productpresentatie afgestemde lichtbundels alsmede verlichtingscontrasten scheppen waarnemingshiërarchieën in de winkel en
sturen de aandacht van de klant. Op die wijze
genereert bijvoorbeeld een contrastverhouding
met de verlichtingssterkte van 1:10 tussen
omgeving en product een accent dat krachtig de aandacht trekt. Een op de waarneming
gerichte lichtplanning maakt gebruik van strategieën zoals deze. Daarvoor biedt ERCO speciale lichtwerktuigen. Spots onderscheiden
zich door smalle lichtverdelingen voor accentuering, breedstralers maken een gelijkmatige
basisverlichting mogelijk en wallwashers zijn
met name geschikt voor een homogene, verticale verlichting van schappen.

Het juiste spectrum kiezen
De kwaliteit van het licht kan worden beschreven via de lichtkleur, de wittint en de kleurweergave. De lichtkleur wordt in kelvin aangegeven. Hoe hoger de waarde is (bijv. 4000K
voor neutraalwit), des te koeler is het effect
van het witte licht. De kleurweergave vergelijkt daarentegen de visuele indruk van geselecteerde kleuren tussen de geselecteerde
armatuur en een referentiespectrum in
dezelfde lichtkleur. Een kleurweergave-index
van Ra ≥90 komt overeen met een zeer natuurlijke kleurweergave. Aangezien deze echter
slechts acht pasteltinten vergelijkt, is voor
concrete artikelen altijd een visuele test
raadzaam. Kleurweergave (bijv. Ra ≥90) en
lichtkleur (bijv. 4000K) kunnen voor het eenvoudige gebruik afgekort als „940“ worden
samengevat.

827

2700K

Ra ≥80

927

2700K

Ra ≥90

830

3000K

Ra ≥80

930

3000K

Ra ≥90

935

3500K

Ra ≥90

840

4000K

Ra ≥80

940

4000K

Ra ≥90

Spots
Spot ca. 21°: smalle
lichtverdeling voor
accenten die de aandacht trekken

Breedstralers
Wide flood ca.51°:
breedstralende lichtverdeling voor groepen
producten
Oval flood ca. 21° x 62°:
ovale lichtverdeling,
ideaal voor producttafels en displays

fashion

3000K

Ra ≥90

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.

Wallwashers
Wallwash: lichtverdeling
voor verticale vlakken
voor het verlichten van
schappen en wanden

d

10W

21W

36W

d

10W

21W

36W

1m

0.40m

4363lx

6758lx

11996lx

1m

0.60m

2209lx

4222lx

7622lx

2m

0.85m

1091lx

1689lx

2999lx

2m

1.20m

552lx

1055lx

1906lx

3m

1.30m

480lx

751lx

1333lx

3m

1.75m

245lx

469lx

847lx

4m

1.65m

273lx

422lx

750lx

4m

2.30m

138lx

264lx

476lx

~21°

Flood ca. 32°: brede
lichtverdeling voor
grote producten

Verticale verlichting
Een groot productassortiment kan via gelijkmatig verlichte wanden en schappen op effectieve wijze worden gepresenteerd. Dit type verlichting zorgt niet alleen voor veel effect, maar
is tegelijkertijd ook zeer energiezuinig. Dankzij
de speciale wallwash-lichtverdeling zijn met
ERCO grote armatuurafstanden mogelijk. Voor
de geraamde planning is het volgende belangrijk: de afstand van de armaturen ten opzichte
van elkaar kan tot en met het 1,3-voudige
van de afstand ten opzichte van de wand
bedragen.

~51°

d

10W

21W

36W

1m

1.00m

1036lx

2103lx

3835lx

2m

1.95m

259lx

526lx

3m

2.90m

115lx

4m

3.85m

65lx

d

10W

21W

36W

1m

0.40 x 1.30m

1740lx

2383lx

5459lx

959lx

2m

0.85 x 2.55m

435lx

596lx

1365lx

234lx

426lx

3m

1.25 x 3.80m

193lx

265lx

607lx

131lx

240lx

4m

1.70 x 5.00m

109lx

149lx

341lx

Gemiddelde verlichtingssterkte En (wand)
Zwenkhoek (°)
Wandhoogte
Wandafstand (m)
Armatuurafstand (m)
Verlichtingssterkte En (lx)

10W
30
3.0		
0.75		 1.00
1.00		 1.25
168		 119

~32°

21W
35
3.5		
1.25		 1.50
1.50		 1.75
228		 183

36W
35
4.0		
1.75		 2.00
2.00		 2.50
252		 195

21° x 62°

Verlichtingssterkte gebaseerd op 4000K Ra ≥80
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Optec voor Chip-on-Board-LED's

Met Optec is alles mogelijk. Met verschillende
lichtverdelingen dekt Optec alle vereisten aan
licht af in winkels: contrastrijke accentuering,
breedstraling van artikelgroepen of gelijkmatige verlichting van schappen. Door de innovatieve lichttechniek van Chip-on-Board-LED
met projectieoptiek combineert Optec efficiency met visual comfort. Voor een uitmuntend warmtemanagement, alsmede hoge
prestaties heeft ERCO de armatuurkop en het
bedrijfsapparaat gescheiden. Door de combinatie van rechthoekige blokken en cilinders
ontstaat tegelijkertijd het visuele effect van
een gering volume en een klassiek design.

Zwarte Optec spots zorgen voor een perfecte
enscenering van de delicatessen in het filiaal van
FrischeParadies GmbH in
Stuttgart. Architectuur:
ROBERTNEUN™ ARCHITEKTEN GMBH.
Fotografie: Frieder Blickle.
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Optec voor Chip-on-Board-LED's

4 Eenvoudige bediening
Als energiezuinige oplossing kan aan een ERCO
3-fasen-spanningsrail via de fase-keuzeschakelaar de elektrische verbinding met de gewenste
fase worden gerealiseerd. De DALI variant maakt
comfortabel dimmen of de integratie in een
digitale lichtregeling mogelijk.

5 Behuizingkleur passend bij het merk
Door middel van de kleur wordt de armatuur
een onopvallend of een expressief vormgevingsdetail in de ruimte. Op die wijze kan Optec bijvoorbeeld door een eigen lakkleur het optreden
van het merk ondersteunen.

6 Vormgevingsvrijheid door toebehoren
Seizoensdecoratie of een nieuwe artikelpresentatie vereisen een zeer flexibele verlichtingsinstallatie. Daarom biedt ERCO lichttechnische
onderdelen, zoals verwisselbare lenzen of een
snoot. Het toebehoren wordt zonder gereedschap geïnstalleerd.

4

5
I/O

1

DALI

3

Schakelbare armaturen kunnen via elke gewenste handmatige schakelaar of actor
worden bediend.

RAL 9002
Wit

DALI dimbare armaturen
zijn geschikt voor lichtregelinstallaties op basis van
DALI. Ze zijn compatibel
met standaard 2.0.

RAL 9006
Zilver

1 Voor iedere toepassing de juiste maat
Met diameters van armatuurkoppen van 70mm,
105mm en 130mm integreert Optec elegant
in iedere winkelarchitectuur. Met telkens een
lumenklasse per maat kan het vermogen passend bij de verlichtingstaak worden gekozen.

∅ armatuurkop: 70mm *
LED-module: 10W/1360lm

70

176

70

Spots
SP spot ca. 21°
FL flood ca. 32°

ca. 480lx bij een afstand van
3m

d70
123

70

176

105 ∅ armatuurkop: 105mm *
LED-module: 21W/2700lm

Breedstralers
WF wide flood ca. 51°
OF oval flood ca. 21° x 62°

ca. 750lx bij een afstand van
3m

d105
159

130 ∅ armatuurkop: 130mm
LED-module: 36W/5000lm

Lens-wallwashers
WW wallwash

d130
195

ca. 1330lx bij een afstand
van 3m
* Opbouwhoogte van DALI dimbare
armaturen: 170mm

oval flood wissellens,
stralingshoek ca. 21° x 62°

WW wallwash wissellens voor
gelijkmatige wallwashing

SN1 snoot voor de antiverblinding
van spots en breedstralers uit
kritische kijkhoeken

10.000 andere kleuren
Bent u op zoek naar een bepaalde
kleur of naar bijzondere oppervlakeigenschappen? Neem contact met
ons op.

Planningsgegevens voor spanningsrails en adaptiestukken
treft u aan op www.erco.com

827

2700K

Ra ≥80

927

2700K

Ra ≥90

830

3000K

Ra ≥80

Productfamilie: Optec voor Chip-on-Board-LED

930

3000K

Ra ≥90

Eigenschappen

935

3500K

Ra ≥90

840

4000K

Ra ≥80

940

4000K

fashion

3000K

Voorbeeld bestelcode

Bestelmatrix

Optec COB

Varianten

105

1 Maat

70

105

130

Ra ≥90

2 Lichtverdeling

SP

FL

WF

OF

WW

Ra ≥90

3 Spectrum

827

927

830

930

935

4 Bediening

I/O

DALI

9002

9006

9011

SP

FL

WF

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.

5 Kleur huis (RAL)

FL
840

940

fashion

827
I/O
9002

OF

WW

SN1

SN2

SP (105)

* Geef voor het toebehoren ook altijd de maat van de armatuur op.

ERCO individual

8

flood wissellens,
stralingshoek ca. 32°

SN2 snoot voor de antiverblinding
van wallwashers uit kritische
kijkhoeken

6 Toebehoren *
Lichtstroombehoud COB LED
L80/B50 tot 50.000 uur

de armatuur
DALI
12W
23W
40W

3 Vele spectrums
Licht moet perfect zijn afgestemd op het materiaal en de kleur van artikelen en oppervlakken
in de ruimte. Daarvoor biedt ERCO vele fijn
afgestemde lichtkleuren; van warmwit tot
neutraalwit, alsmede spectrums voor speciale
artikelgroepen.

70

170

2 Verwisselbare lichtverdeling
Individuele producten accentueren, langwerpige
displays belichten of wanden met schappen
breed aanstralen: voor iedere vorm van de
artikelpresentatie biedt ERCO de bijpassende
lichtverdeling. Door de gereedschapsloze wisseling van de lens kan de lichtbundel comfortabel op nieuwe productpresentaties worden
afgestemd.

FL

WF wide flood wissellens,
stralingshoek ca. 52°

RAL 9011
Zwart

6

spot wissellens,
stralingshoek ca. 21°

OF

2
Aansluitvermogen van
LED-module
I/O
10W
14W
21W
26W
36W
40W

SP

Bent u op zoek naar individuele productoplossingen? Neem contact met ons op.
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Gimbal voor Chip-on-Board-LED's

Cardanische ophangingen komen in de techniek veelvuldig voor: Leonardo da Vinci stelde
deze al voor zijn scheepskompas voor en in
de winkelverlichting zijn ze een praktische
oplossing om armaturen fijnzinnig te kunnen
uitlijnen. Gimbal inbouwspots transformeren
dit principe naar het digitale lichttijdperk met een bijzonder precieze, comfortabele
zwenkfunctie, die bovendien compacter is
dan conventionele zwenkmechanismen en
op die manier geringe inbouwhoogtes mogelijk maakt. Verschillende maten en wattages
voor iedere lichtverdeling maken van Gimbal
een systeem voor gedifferentieerde lichtplanning voor de contrastrijke presentatie van
objecten. Met zijn technoïde uitstraling in de
indruk van het plafond is Gimbal bij uitstek
geschikt voor winkelprojecten.

Gimbal inbouwspots
maken een bescheiden
indruk in het plafond
en scheppen de perfecte
vorm in Palmers Store in
het Weense huma elevenwinkelcentrum.
Fotografie: Gustavo Allidi
Bernasconi.
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Gimbal voor Chip-on-Board-LED's

4 Eenvoudige bediening
Als energiezuinige oplossing kunnen de inbouwspots worden geschakeld. De DALI variant maakt
comfortabel dimmen of de integratie in een
digitale lichtregeling mogelijk.

4

I/O

3

5

DALI

1
2

5 Behuizingkleur passend bij het merk
Door middel van de kleur wordt de armatuur
een onopvallend of een expressief vormgevingsdetail in de ruimte. Op die wijze kan Gimbal bijvoorbeeld door een eigen lakkleur het optreden
van het merk ondersteunen.

Schakelbare armaturen
kunnen via elke gewenste,
handmatige schakelaar of
actor worden bediend.

RAL 9011
Zwart

DALI dimbare armaturen
zijn geschikt voor lichtregelinstallaties op basis van DALI.
Ze zijn compatibel met standaard 2.0.

10.000 andere kleuren
Bent u op zoek naar een bepaalde
kleur of naar bijzondere oppervlakeigenschappen? Neem contact met
ons op.

6 Vormgevingsvrijheid door toebehoren
Seizoensdecoratie of een nieuwe artikelpresentatie vereisen een zeer flexibele verlichtingsinstallatie. Daarom biedt ERCO lichttechnische
onderdelen, zoals verwisselbare lenzen of een
snoot. Het toebehoren wordt zonder gereedschap geïnstalleerd.

SP

spot wissellens,
stralingshoek ca. 21°

FL

flood wissellens,
stralingshoek ca. 32°

WF wide flood wissellens,
stralingshoek ca. 52°
OF

oval flood wissellens,
stralingshoek ca. 21° x 62°

WW wallwash wissellens voor
gelijkmatige wallwashing

6
Aansluitvermogen van
LED-module
I/O
10W
14W
21W
26W
36W
40W

1 Voor iedere toepassing de juiste maat
Met de maten 4, 5 en 7 integreert Gimbal elegant
in iedere winkelarchitectuur. Met telkens een
lumenklasse per maat kan het vermogen passend bij de verlichtingstaak worden gekozen.

4

LED-module: 10W/1360lm

100

28

d131

d142

5

LED-module: 21W/2700lm

100

28

d168

127x38

d177

d206

ca. 480lx bij een afstand van
3m

ca. 750lx bij een afstand van
3m

Spots
SP spot ca. 21°
FL flood ca. 32°

Breedstralers
WF wide flood ca. 51°
OF oval flood ca. 21° x 62°

127x38

7

LED-module: 36W/5000lm

Lens-wallwashers
WW wallwash

3 Vele spectrums
Licht moet perfect zijn afgestemd op het materiaal en de kleur van artikelen en oppervlakken
in de ruimte. Daarvoor biedt ERCO vele fijn
afgestemde lichtkleuren; van warmwit tot
neutraalwit, alsmede spectrums voor speciale
artikelgroepen.

827

2700K

Ra ≥80

927

2700K

Ra ≥90

830

3000K

Ra ≥80

Productfamilie: Gimbal voor Chip-on-Board-LED

930

3000K

Ra ≥90

Eigenschappen

935

3500K

Ra ≥90

840

4000K

Ra ≥80

940

4000K

fashion

3000K

Lichtstroombehoud COB LED
L80/B50 tot 50.000 uur
De armaturen worden incl. bedrijfsapparaat geleverd. De bijbehorende
afmetingen alsmede de kabellengte
naar de armatuur treft u aan op het
productgegevensblad.

Voorbeeld bestelcode

Bestelmatrix

Gimbal COB

Varianten

4

1 Maat

4

5

7

Ra ≥90

2 Lichtverdeling

SP

FL

WF

OF

WW

Ra ≥90

3 Spectrum

827

927

830

930

935

4 Bediening

I/O

DALI

35

160

143x50

SN1 snoot voor de antiverblinding
van de armatuur uit kritische
kijkhoeken

SN2 snoot voor de antiverblinding
van wallwashers uit kritische
kijkhoeken

ca. 1330lx bij een afstand van
3m
d221

12

2 Verwisselbare lichtverdeling
Individuele producten accentueren, langwerpige
displays belichten of wanden met schappen
breed aanstralen: voor iedere vorm van de
artikelpresentatie biedt ERCO de bijpassende
lichtverdeling. Door de gereedschapsloze wisseling van de lens kan de lichtbundel comfortabel op nieuwe productpresentaties worden
afgestemd.

de armatuur
DALI
12W
23W
40W

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.

5 Kleur huis (RAL)
6 Toebehoren *

FL
840

940

827
I/O
9011

9011
SP

fashion

FL

WF

OF

WW

SN1

SN2

OF (4)

* Geef voor het toebehoren ook altijd de maat van de armatuur op.

ERCO individual

Bent u op zoek naar individuele productoplossingen? Neem contact met ons op.
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Gimbal met ophangbeugel voor Chip-on-Board-LED's

Het principe van de cardanische ophanging
zorgt bij Gimbal voor een bijzonder precies,
comfortabel zwenkmechanisme. Deze is niet
alleen compacter dan conventionele uitvoeringen, maar ook verandert het centrum van
de armatuurkop niet van positie bij het uitlijnen: daardoor is Gimbal voorbestemd als
werktuig voor verlichtingsconcepten met open
plafondkoven. Gimbal kan zonder problemen
in de betreffende plafonconstructies worden
geïnstalleerd aan zijn speciale ophangbeugel,
maar ook in de etalage. Meerdere maten en
wattages voor iedere lichtverdeling maken
levendige, gedifferentieerde en flexibele lichtconcepten mogelijk. Toepassingsgebieden zijn
detailhandelprojecten waar ontwerpers vanuit
open plafondkoven of gewelven discreet en vol
effect willen verlichten.
De winkel van Frankie
Morello in Milaan lukt
het om elegant via plafondkoven met grafische
lijnen de ruimte in te
delen en de verlichting
subtiel te verbergen.
Gimbal met ophangbeugel is met zijn comfortabele zwenkmechanisme de ideale partner
daarvoor.
Fotografie: Frieder Blickle.
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Gimbal met ophangbeugel voor Chip-on-Board-LED's

4 Eenvoudige bediening
Als energiezuinige oplossing kunnen de
inbouwspots worden geschakeld. De DALI variant maakt comfortabel dimmen of de integratie
in een digitale lichtregeling mogelijk.

4

I/O

1

3

DALI

2

5

LED-module: 10W/1360lm

80

35

4

118x120

143x50

LED-module: 21W/2700lm

95

35

5

ca. 480lx bij een afstand van
3m

155x150

143x50

LED-module: 36W/5000lm

120

35

7

ca. 750lx bij een afstand van
3m

192x190

143x50

Aansluitvermogen van
LED-module
I/O
10W
14W
21W
26W
36W
40W

Breedstralers
WF wide flood ca. 51°
OF oval flood ca. 21° x 62°

Lens-wallwashers
WW wallwash

De armaturen worden incl. bedrijfsapparaat geleverd. De bijbehorende
afmetingen alsmede de kabellengte
naar de armatuur treft u aan op het
productgegevensblad.

RAL 9011
Zwart

DALI dimbare armaturen
zijn geschikt voor lichtregelinstallaties op basis van
DALI. Ze zijn compatibel met
standaard 2.0.

10.000 andere kleuren
Bent u op zoek naar een bepaalde
kleur of naar bijzondere oppervlakeigenschappen? Neem contact met
ons op.

SP

spot wissellens,
stralingshoek ca. 21°

FL

flood wissellens,
stralingshoek ca. 32°

WF wide flood wissellens,
stralingshoek ca. 52°
OF

oval flood wissellens,
stralingshoek ca. 21° x 62°

de armatuur
DALI
12W
23W
40W

3 Vele spectrums
Licht moet perfect zijn afgestemd op het materiaal en de kleur van artikelen en oppervlakken
in de ruimte. Daarvoor biedt ERCO vele fijn
afgestemde lichtkleuren; van warmwit tot
neutraalwit, alsmede spectrums voor speciale
artikelgroepen.

SN snoot voor de antiverblinding
van de armatuur uit kritische
kijkhoeken

SN2 snoot voor de antiverblinding
van wallwashers uit kritische
kijkhoeken

827

2700K

Ra ≥80

927

2700K

Ra ≥90

830

3000K

Ra ≥80

Productfamilie: Gimbal met ophangbeugel voor de Chip-on-Board-LED

930

3000K

Ra ≥90

Eigenschappen

935

3500K

Ra ≥90

840

4000K

Ra ≥80

940

4000K

fashion

3000K

Voorbeeld bestelcode

Bestelmatrix

Gimbal MB COB

Varianten

4

1 Maat

4

5

7

Ra ≥90

2 Lichtverdeling

SP

FL

WF

OF

WW

Ra ≥90

3 Spectrum

827

927

830

930

935

4 Bediening

I/O

DALI

ca. 1330lx bij een afstand van
3m

Lichtstroombehoud COB LED
L80/B50 tot 50.000 uur
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2 Verwisselbare lichtverdeling
Individuele producten accentueren, langwerpige
displays belichten of wanden met schappen
breed aanstralen: voor iedere vorm van de
artikelpresentatie biedt ERCO de bijpassende
lichtverdeling. Door de gereedschapsloze wisseling van de lens kan de lichtbundel comfortabel op nieuwe productpresentaties worden
afgestemd.

Spots
SP spot ca. 21°
FL flood ca. 32°

Schakelbare armaturen kunnen via elke gewenste,
handmatige schakelaar of
actor worden bediend.

6 Vormgevingsvrijheid door toebehoren
Seizoensdecoratie of een nieuwe artikelpresentatie vereisen een zeer flexibele verlichtingsinstallatie. Daarom biedt ERCO lichttechnische
onderdelen, zoals verwisselbare lenzen of een
snoot. Het toebehoren wordt zonder gereedschap geïnstalleerd.

WW wallwash wissellens voor
gelijkmatige wallwashing

6

1 Voor iedere toepassing de juiste maat
Met de maten 4, 5 en 7 integreert Gimbal elegant
in iedere winkelarchitectuur. Met telkens een
lumenklasse per maat kan het vermogen passend bij de verlichtingstaak worden gekozen.

5 Behuizingkleur passend bij het merk
Door middel van de kleur wordt de armatuur
een onopvallend of een expressief vormgevingsdetail in de ruimte. Op die wijze kan
Gimbal bijvoorbeeld door een eigen lakkleur het
optreden van het merk ondersteunen.

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.

5 Kleur huis (RAL)
6 Toebehoren *

FL
840

940

fashion
I/O
9011

9011
SP

fashion

FL

WF

OF

WW

SN1

SN2

WW (4)

* Geef voor het toebehoren ook altijd de maat van de armatuur op.

ERCO individual

Bent u op zoek naar individuele productoplossingen? Neem contact met ons op.
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Quintessence Pinhole voor Chip-on-Board-LED's

Met richtbare Quintessence Pinhole spots
accentueert u galant individuele objecten in
de winkel. In het plafond is slechts een kleine
lichtopening zichtbaar. Zo integreert de armatuur elegant in de indruk van het plafond
en laat dit als technisch detail vrijwel verdwijnen. Door de langwerpige opening is
het mogelijk om de armatuurkop in het plafond te zwenken. Een extra draaimechanisme
staat een nauwkeurige uitlijning van het licht
toe. Richtbare Quintessence Pinhole spots
belichamen het devies „Licht in plaats van
armaturen“ en sturen zo de aandacht van
de klant.

Bij de minimalistische
vormgeving, zoals in de
banketbakkerij „Black
Swan“ in Peking, telt elk
detail. Hier is het uitgangspunt: „Licht in
plaats van armaturen“.
Fotografie: Sebastian
Mayer.
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Quintessence Pinhole voor Chip-on-Board-LED's

4 Eenvoudige bediening
Als energiezuinige oplossing kan de Quintessence
Pinhole worden geschakeld. De DALI variant
maakt comfortabel dimmen of de integratie
in een digitale lichtregeling mogelijk.
4

I/O

Schakelbare armaturen
kunnen via elke gewenste,
handmatige schakelaar of
actor worden bediend.

RAL 9002
Wit

DALI

DALI dimbare armaturen
zijn geschikt voor lichtregelinstallaties op basis van DALI.
Ze zijn compatibel met standaard 2.0.

10.000 andere kleuren
Bent u op zoek naar een bepaalde
kleur of naar bijzondere oppervlakeigenschappen? Neem contact met
ons op.

1
3

5 Behuizingkleur passend bij het merk
Door middel van de kleur wordt de armatuur
een onopvallend of een expressief vormgevingsdetail in de ruimte. Op die wijze kan de
Quintessence Pinhole bijvoorbeeld door een
eigen lakkleur het optreden van het merk
ondersteunen.

5

2
Aansluitvermogen van de armatuur
LED-module
I/O
DALI
10W
14W 12W

1 Kleine maat voor elegantie
Met een lichtopening van 72x35mm voegt
Quintessence zich elegant naar de winkelarchitectuur. Door de minimale opening in de
Pinhole-afdekking maakt het plafond visueel
een indruk als eenheid en straalt daardoor
rust uit.

3

124

36

d104

d113

143x50

Maat voor lichtopeningen:
72x35mm
LED-module: 10W/1360lm
ca. 480lx bij een afstand van
3m

Lichtstroombehoud COB LED
L80/B50 tot 50.000 uur

2 Nauwkeurige lichtverdeling
Richtbare Quintessence Pinhole spots zijn perfect in staat om individuele producten sprankelend te accentueren. Producten worden met
het spel van licht en schaduw indrukwekkend
geënsceneerd.

Spots
SP spot ca. 21°

3 Vele spectrums
Licht moet perfect zijn afgestemd op het materiaal en de kleur van artikelen en oppervlakken
in de ruimte. Daarvoor biedt ERCO vele fijn
afgestemde lichtkleuren; van warmwit tot
neutraalwit, alsmede spectrums voor speciale
artikelgroepen.

827

2700K

Ra ≥80

927

2700K

Ra ≥90

830

3000K

Ra ≥80

Productfamilie: Quintessence Pinhole voor Chip-on-Board-LED

930

3000K

Ra ≥90

Eigenschappen

935

3500K

Ra ≥90

840

4000K

Ra ≥80

940

4000K

fashion

3000K

Varianten
3

3

Ra ≥90

2 Lichtverdeling

SP

SP

Ra ≥90

3 Spectrum

827

927

4 Bediening

I/O

DALI

5 Kleur huis (RAL)

20

QE Pinhole COB

1 Maat

Heeft u een ander spectrum nodig?
Neem contact met ons op.

De armaturen worden incl. bedrijfsapparaat geleverd. De bijbehorende afmetingen alsmede de kabellengte naar de armatuur treft u
aan op het productgegevensblad.

Voorbeeld bestelcode

Bestelmatrix

ERCO individual

830

930

935

840

940

9002

fashion

827
I/O
9002

Bent u op zoek naar individuele productoplossingen? Neem contact met ons op.
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ERCO plafondkoofsysteem

Het ERCO plafondkoofsysteem biedt een infrastructuur die voor de winkelverlichting op vele
manieren kan worden geconfigureerd. Als lijn
deelt het de ruimte in en schept tegelijkertijd
een helder en schoon beeld van het plafond
waarbij de enscenering van producten met
licht op de voorgrond staat. Met plafondinbouwarmaturen, inbouwspots en voor het
systeem aangepaste spots uit het spanningsrailprogramma zijn alle werktuigen gereed
voor een contrastrijke accentuering, gelijkmatige wallwashing of efficiënte, algemene
verlichting. Ontwikkel samen met uw ERCO
lichtadviseur uw individueel ERCO plafondkoofsysteem.

Plafondkoven zijn
bestemd als infrastructuur voor de winkelverlichting en tekenen
de architectuur na. De
focus ligt nu volledig op
het lichteffect, zoals bij
de winkel van Prada in
Milaan.
Fotografie: Frieder Blickle.
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ERCO plafondkoofsysteem Overzicht

2 Nauwkeurig passende inlegplaten
De plafondkoven van ERCO zijn als systeem
met een naar beneden gesloten uiterlijk ontwikkeld. Zonder gereedschap verstelbare inlegplaten zijn bestemd voor het vasthouden
van de armaturen of voor andere technische
inrichtingen. De uitsparing tussen inlegplaten
en de onderkant van het plafond kan daarbij
vrij worden gedefinieerd.

1

Inlegplaten voor plafondinbouwarmaturen
Alle plafondinbouwarmaturen van ERCO alsmede
inbouwspots, -breedstralers en -wallwashers
kunnen met nauwkeurig
passende inlegplaten in
het plafondkoofsysteem
van ERCO worden geïntegreerd.

Inlegplaten voor spots
ERCO Oseris, Pollux en
Cantax armaturen voor
spanningsrails kunnen
voor de montage in plafondkoofsystemen worden omgebouwd. Naast
inbouwarmaturen zijn
daardoor ook armaturen
beschikbaar die uit de
koof steken.

Gesloten inlegplaten
Blindmodules sluiten de
koof af in zones zonder
inrichtingen. Zo kunnen
kabels, bedrijfsapparatuur
en elektrische verdelers
onzichtbaar en zonder
grote installatie-inspanningen in het plafondkoofsysteem worden
ondergebracht.

Vrij configureerbare
inlegplaten
Veel op zichzelf staande
technische inrichtingen
kunnen zorgen voor een
onrustige indruk van het
plafond. Daarom biedt
ERCO inlegplaten op
maat aan. Ontwerpers
kunnen op die manier
ook andere elementen in
het plafondkoofsysteem
integreren.

2

3 Eenvoudige montage
De plafondkoof van ERCO is ontwikkeld voor
montage met gangbare, op locatie voorziene
hangsystemen. Grote openingen aan de achterzijde van de koof vergemakkelijken bij de installatie het ingrijpen in de tussenruimte van het
plafond. De bekabeling kan open in de koof
worden uitgevoerd. Deze is dankzij de inlegplaten vanuit het vertrek niet zichtbaar.

1 Individuele afmetingen
Sierlijke lijnen met licht of een multifunctionele plafondkoof – het ERCO plafondkoofsysteem kan vrij worden geconfigureerd via
basiseenheden. Indien nodig, kunnen standaardelementen in lengte, breedte en diepte
projectspecifiek worden aangepast. Als eigen
vormgevingselement kan de uitsparing tussen
de inlegplaat en de onderkant van het plafond
worden gedefinieerd.

S
M
L

Modulair plafondkoofsysteem
Het plafondkoofsysteem
van ERCO kan via basiseenheden ongecompliceerd worden geconfigureerd. Naar wens kunnen
afmetingen ook individueel worden aangepast.
Minimale afmetingen zijn
in overeenstemming met
de technische inrichtingen. De inbouwafmetingen die voor armaturen
van ERCO relevant zijn,
treft u in de gegevensbladen aan.

Lijnen die de architectuur volgen
Individuele basiseenheden van de plafondkoof
kunnen onderling tot
verschillende kooflengtes
worden verbonden.

Offset tussen inlegplaat en de onderkant
van het plafond
Afsluitend met het plafond of met offset – de
uitsparing tussen de
inlegplaat en de onderkant van het plafond kan
vooraf worden gedefinieerd.

Montage met gangbare
ophangsystemen
Het plafondkoofsysteem
van ERCO wordt af fabriek
met ogen geleverd. Optioneel kunnen CD-profielen
voor de bevestiging worden besteld. Zo kunnen
hangers overeenkomstig
het gebruikte plafond op
locatie worden gekozen.

Afsluitende aansluiting
aan plafond mogelijk
Door middel van hoekbeschermingsprofielen
voor plafondplaten op
locatie kan het plafondkoofsysteem van ERCO
ook met een schaduwvoeg, afsluitend met het
plafond worden gemonteerd.

Montage van inlegplaten zonder gereedschap
Inlegplaten kunnen
met de eerder gedefinieerde uitsparing in de
koof worden gefixeerd.
Installatie en revisie zijn
mogelijk zonder gereedschap.

AC

Doorbedrading van
armaturen
Afhankelijk van hun aansluitvermogen kunnen
verschillende ERCO
armaturen via klemmen
op een bedrijfsapparaat
worden aangesloten.

Eerste stappen naar uw ERCO plafondkoof
Neem contact met ons op! Het ERCO plafondkoofsysteem biedt klantspecifieke oplossingen.
Om voor u de geschikte plafondkoof te construeren,
hebben wij de volgende informatie nodig:
1 Geometrie
Plaats van de plafondkoof in het plafond of op de
plattegrond alsmede gegevens over de gewenste
afmetingen en over de uitsparing van de inlegplaten
2 Inrichtingen
Artikelnummers van de armaturen van ERCO alsmede
de positie van de armaturen in de plafondkoof
3 Montagedetails
Details over de opbouw van het plafond en de
onderconstructie alsmede gegevens over de
gewenste aansluiting aan plafond

24

DC

250mm

Voorbeeld

1800mm

3

1 Geometrie
- Lengte 1800mm
- Breedte 250mm
- Uitsparing 30mm
2 Inrichtingen
- 2 x Gimbal 81998 (12W, oval flood)
- 3 x Pollux gebaseerd op 73292 (6W, spot)
3 Montagedetails
- Verlaagd plafond van gipsplaat
- Tussenruimte plafond 200mm
- Afdekkende aansluiting

25

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
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Licht is de vierde dimensie
van de architectuur

