
A Fénygyár

Az épületek fénnyel tö�ténõ
alakít�s�nak lehetõségei gyako�
latilag hat��talanok. Az ERCO
szoft�e�ei�el és ha�d�e�ei�el a
fény az építészet negyedik dimen
ziój��� ��lik. Ami te�mékünk a
fény – innen ered vállalatunk
elnevezése is: ERCO – Fénygyár.
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Az ERCO az építészeti �il�gít�s szoft�e� és
ha�d�e�specialist�ja. Elsõso�ban nem l�mpa
testeket , hanemmeg�il�gít�si megold�sokat
é�tékesítünk. Te�ékenységünket hosszú é�ek
óta ez a koncepció hat��ozzameg, amely az
immate�i�lis szoft�e�eket (fény�ezé�lés) a
ha�d�e�ek (l�mpatestek) elé helyezi. Innen e�ed
cégünk elne�ezése is: ERCO  Fénygy��.
A fény é�telmezi, �alamint észlelhetõ�é és

�télhetõ�é teszi a te�eket. Ilyen é�telemben a
fényt az építészet „negyedik dimenziójának"
tekintjük.
Az ERCO belté�i és külté�i l�mpatestei, �ala

mint �il�gít�s�ezé�lõ �endsze�ei olyan �tfogó
kín�latot alkotnak, amely �ltal�nos és teljes
�il�gít�si megold�sokat nyújt az építészet sz�
m��a. A l�mpatest a fény eszköze, különleges
alkalmaz�si célt szolg�ló �il�gít�si eszköz.
A �il�gít�stechnika napjainkban �égbe

menõmély�eható ��ltoz�sa az új �il�gít�si
eszközöknek és optik�knak, a digit�lis, h�ló
zatba sze��ezhetõ elõtéteknek és amegfe
lelõ szoft�e�eknek köszönhetõen ko��bban
elképzelhetetlennek tûnõ lehetõségeket kín�l.
Ezen új lehetőségeket a „Tune the light” gon
dolatébresztő szlogenünk juttatja kifejezésre.
Hasonlóan ahhoz, ahogy a sz�mítógépes h�ló
zat új pe�spektí��kat nyit a �il�gít�stechnika
sz�m��a, az ERCO is egy szinte az egész �il�got
�tszö�õ �il�gít�ste��ezési h�lózatot alkot,
amely a földke�ekség sz�mos pontj�n nyújt
optim�lis logisztikai megold�sokat és tan�cs
ad�st. Jelen kiad��ny �észletesen isme�teti a
sz�mítógéppel �ezé�elt épületmeg�il�gít�st,
�alamint az ERCO szolg�ltat�si h�lózat�t is.
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Fény – az építészet negyedik dimenziója
P�ojektek

Az�ltal sze�etnénk gazdagítani az építészeti
kultú��t, hogy a jól megte��ezett épületeket a
megfelelõ �il�gít�ssal még szebbé tesszük. Ez
egyben te�ékenységünk lényege is. Az ERCO
jelenleg múzeumok, egyetemek, ki�akatok,
templomok, �epülõte�ek, emlékmû�ek, sz�llo
d�k, üzletl�ncok, ��s��i pa�ilonok, közigazga
t�si épületek, pa�kok, mag�népületek, ésmég
sz�mos to��bbi létesítménymeg�il�gít�s��ól
gondoskodik. Függetlenül attól, hogy az épü
let funkciója �agy �ep�ezent�ciós jellege �lle
az építészeti koncepció középpontjában – a
cél mindig ugyanaz: olyanmegold�st tal�lni,
amelymegfelel az adott épület saj�tos fel
haszn�l�s�nak és építészeti adotts�gainak.

Te�mészeti szépségek
kiemelése: a felfelé
�il�gító l�mpatestek
egyenletesen �il�gítj�k
meg f�k ko�on�j�t.
A kisoszlopok k�p��
z�smentesen lefelé
szó�j�k a fényt és jól
meg�il�gítj�k az utat
(az ERCO ipa�i te�ülete,
Lüdenscheid).

Licht�outen �00�:
Lohe� Wäldchen pa�k,
Lüdenscheid. Vil�
gít�ste��ezés: DIAL,
Lüdenscheid.

D&G Shop, London.
Építész: Rodolfo
Do�doni, Mil�nó.

Fü�dõstég Kast�up
Søbad, Koppenh�ga/
Kast�up. Építész: White
A�kitekte� A/S. Vil�
gít�ste��ezés: White
Design AB, Götebo�g.
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Kunstmuseum Stutt
ga�t (Stuttga�ti Mû�é
szeti Múzeum), Stutt
ga�t. Építész: Hasche� &
Jehle, Be�lin. Vil�gít�s
te��ezés: Pete� And�es,
Hambu�g, ibb Bu��e� &
Deu�ing Ingenieu�bü�o
GmbH, Ludwigsbu�g.

A Lou��e ü�egpi�amisa,
P��izs. Építész: I M
Pei. Vil�gít�ste��ezés:
Claude Engle, Che�y
Chase.

A BMWgy�� központi
épülete, Lipcse. Építész:
Zaha Hadid, London.
Vil�gít�ste��ezés:
Equation Lighting
Design, London.

Literaturmuseum der
Moderne (Mode�n
I�odalmi Múzeum),
Ma�bach am Necka�.
Építész: Da�id Chippe�
field, London/Be�lin.

Museum A�a Pacis,
Róma. Építész:
Richa�d Meie�, New
Yo�k. Vil�gít�stechnika:
Fishe� Ma�antz Stone,
New Yo�k.
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Fényminőségek
A fény nyel�e

Legyen szó ak�� egymúzeum, egy butik �agy
egy pa�k meg�il�gít�s��ól, minden esetben
alapvető fontosságú a „fény nyelve", amelyet
é�tizedek óta e�edményesen alkalmaznak a
�il�gít�ste��ezési p�ojektek elemzése és kiala
kít�sa so��n. A nyel� h��om alapkategó�i�j�t
– általános világítás , kiemelő világítás, és
szcenikai világítás – a világítástervezés úttö
�õje, az ame�ikai Richa�d Kelly alkottameg, aki
többek között a New York-i Seagram Building
�il�gít�s�t te��ezteMies �an de� Rohe meg
bíz�s�ból.
A tapasztalatok aztmutatj�k, hogy a �il�

gít�si koncepciókat akko� ta�tj�k sike�esnek,
kellemesnek és e�edményesnek, ha azokban
mindhárom elem – általános világítás, kieme
lő világítás, szcenikai világítás – megfelelő
a��nyban ke�ül alkalmaz�s�a.

Az �ltal�nos �il�gít�s
komponens �ltal�ban
egy egyenletesen elosz
tott fénymennyiség,
amely alap�etõ ahhoz,
hogy l�ssunk. A szab
��nyok tiszt�n ezzel a
komponenssel foglal

koznak, így mennyiségi
�il�gít�ste��ezés�e
�onatkoznak: pl. elõí��
sok bizonyos meg�il�
gít�si szint elé�ésé�e a
munkafelületen.

A különféle fényminőségek egyensúlya egy
olyan �il�gít�s�ezé�lési �endsze� segítségé�el
mint az ERCO Light System DALI, kényelmesen
optimalizálható, illetve a változó környezeti
�iszonyokhoz igazítható.Mindez az alkalma
zástól függően történhet a világítási képek
módosít�s��al, azok manu�lis lehí��s��al, de
az idõzítõ p�og�amok �é�én az idõ függ�ény
ében is.
Különösen a kiemelő világítás komponens

a��nyainak meg��ltoztat�sa alkalmas a��a,
hogy egy gombnyom�s�a teljesen meg��l
toztassuk az épület �ltal keltett hat�st. A
szcenikai �il�gít�s kategó�i�j�ba esõ �il�gít�si
elemeket gazdagíthatj�k elekt�onikus �ezé�lé
sû színes fényeffektusok és dinamikus �il�gí
t�si képek, amelyek csak az �ltal�nos �il�gít�s
megfelelő csökkentése mellett tudnak teljes
mé�tékben é��ényesülni.

Általános világítás
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A kiemelõ �il�gít�s
�il�goss�gi kont�asztok
segítségé�el hie�a�chi�t
alakít ki az észlelésben.
Fõként az i��nyított
fény alkalmas a��a,
hogy kihangsúlyozzuk
a té� egyes te�ületeit
�agy t��gyait. Ez�ltal
i��nyítjuk a szemlélõ
tekintetét, to��bb�
segítjük és gyo�sítjuk
a te�emben tö�ténõ
o�ient�ciót.

Általános világítás +
kiemelő világítás

A szcenikai kategó�i�jú
�il�gít�s sz�mos olyan
�il�gít�si effektust ölel
fel, amelyeket saj�t
maguké�t, elsõso�ban
deko��ciós és hangu
latteremtő – és nem
gyakorlati – céllal alkal
maznak. Ilyenek péld�ul
a �endéglõasztalon lé�õ
hangulatos gye�tya, a
fénymû�észeti t��gyak
�agy a színes meg�il�

Általános világítás +
kiemelő világítás +
szcenikai világítás

gít�sok, amelyek alap
�etõen meghat��ozz�k,
illet�e meg��ltoztatj�k
a té� színbeli összha
t�s�t.
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Fényminőségek
Függõlegesmeg�il�gít�s

Falvilágítás: általános
világítás
A jó fal�il�gít�s olyan
nyi�a finom lehet, hogy
azt az embe� szinte alig
észleli, és csup�n annyi
é�zékelhetõ, hogy a té�

A fény segítségé�el a te�ek defini�lhatók és
mindig új�aé�telmezhetõk. Ha szemügy�e �es
szük a falakat ésm�s függõleges felületeket,
egyé�telmû�é ��lik, hogy ezek kulcsfontoss�
gúak az épületek észlelése so��n: ameg�il�gí
tott falak meg�agadható�� teszik sz�munk�a
a té� fo�m�j�t és dimenzióit, illet�e �il�goss�
teszik az egész te�et. A tökéletesen egyenle
tesen meg�il�gított falak könnyednek, szinte
anyagtalannak hatnak. Emeg�il�gít�s optim�
lis kö�ülményeket biztosít a fotók, plak�tok és
festmények megtekintéséhez. Az ilyen típusú
meg�il�gít�s�a szolg�ló �il�gít�si eszközöket
fal�il�gító l�mpatesteknek ne�ezzük. Az ERCO
é�tizedek óta fejleszti és tökéletesíti ezeket a
speci�lis �il�gítótesteket. A fejlesztések e�ed
ménye egy a függõleges felületek meg�il�gí
t�s��a szolg�ló te�mékcsal�d, amely kín�lat�
ban és diffe�enci�lts�g�ban egyedül�lló.

Az ERCO specialit�sa, a
kettõs fókuszú fal�il�
gító l�mpatest a fal�il�
gító �eflekto� jó�olt�ból
különösen egyenletes
meg�il�gít�st biztosít.
A fényfo���s teljes
kitaka��sa k�p��z�st
kiz��ó kúppal �endkí�ül
magas l�t�si komfo�tot
e�edményez.

Falvilágítás: kiemelő
világítás
Az egyes té�hat��oló
felületek szelektí�
meg�il�gít�sa diszk�ét
módon hie�a�chi�t
alakít ki az észlelésben
és befoly�solja a té�
dimenziók é�zékelését.
A függõleges meg�il�
gít�ssal a falak felületi
tulajdonságai – szín,
szerkezet, anyag – is
kihangsúlyozhatók.

kellemesen �il�gos. A
diffúz, a fal�ól �issza
�e�t fény adja az �ltal�
nos �il�gít�st.
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Falvilágítás:
szcenikai világítás
A té� függõleges falai
a megfelelõ �il�gít�si
eszközök alkalmaz�s�
�al �etítõ��szonn� ala
kulnak, ahol megcso
d�lhatjuk a dinamikus
fényhat�sokat. A színes
fényj�tékok �agy a �etí
tések tekintetet �onzó
l�t��nyt nyújtanak.

Falvilágítás és kieme
lő megvilágítás
A h�tté�ként szolg�ló
síksze�û, függõleges
meg�il�gít�s és az
elõté� kiemelõ, i��nyí
tott meg�il�gít�s�nak
együttes alkalmaz�sa
a té�ben lé�õ t��gyak
fénnyel tö�ténõ hang
súlyoz�s�nak klasszikus
megold�sa.
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Tune the Light
Szcenog��fia a �il�gít�sh�lózatban

Új szlogenünk – „Tune the light"
– a „Fény, nem lámpatestek“ kon
cepciónk következetes továbbfej
lesztése. A digit�lisan h�lózatba
kapcsolhatóműködtető egységek
jóvoltából egyre több világítási
paraméter individuális megváltoz-
tatása lehetséges. A fénymég egy
szerűbben, még egyedibben és
rugalmasabban alakítható. A „Tune
the light" szlogenmindezt magá
ban foglalja. A �ezé�lési szoft�e�ek
és hardverek, valamint az ERCO
Light System DALI címezhető
világítási eszközeinek együttes

A világítótestek DALI-
rendszerrel történő
egyedi vezérelhetőségét
olyan esetekben hasz
nálják, ha pl. egy szce
nog��fiai �il�gít�si kon
cepció változó mintákat
szeretne megjeleníteni
a homlokzaton.

A szcenog��fiai kon
cepció lényege – éppen
kertek, parkok vagy
zöld területek megvilá
gítása esetén – abban
áll, hogy összhangot
teremtsünk a mestersé
ges fény és a környezeti
tényezők, mint pl. az
időjárás és a természe
tes fény között.

használata új dimenziókat nyit a
szcenográfiai megoldásokmegva
lósít�s�hoz.

Light Clients
Külté�

ERCO Fénygy�� �

A te�ek fénnyel tö�ténõ alakít�
s�nak lehetõségei gyako�latilag
hat��talanok. A fény egyik legcso
d�latosabb tulajdons�ga azonban
mégiscsak az, hogymindig képes
új�aé�telmezni az épületeket. Az
ilyen átalakulások – idődimenzió
bevonásával történő – irányítását
és megrendezését „szcenográfiai
fénynek” nevezzük. Az ERCO-háló
zatba kötött �il�gít�si eszközei
alapul szolg�lnak ahhoz, hogy
a fényt annak té�beli, idõbeli és
hangulati ��ltoz�sai�al lenyûgözõ
kompozícióvá formáljuk – minden
eddiginél kényelmesebben és gaz
das�gosabban.

A Light System DALI �il�gít�s�e
zé�lési �endsze� a digit�lisan �ezé
�elhetõ l�mpatestek összekapcso
l�s��al olyan �il�gít�sh�lózatokat
hoz lét�e, amelyek az ��amell�t�s
sze�kezetétõl függetlenül indi�i
du�lis címzést és csopo�tosít�st
tesznek lehetővé. Ez mélyreható
pa�adigma��lt�st e�edményez a
�il�gít�ste��ezésben. Az új �il�
gít�si technika a specifikus, �llan
dósított megvilágítás helyett
lehetõ�é teszi amultifunkcion�lis
terek variálható megvilágítással
való „átrendezését”.

A té� észlelését nem
csak a �il�goss�gi kont
�asztok, hanem a felü
letek színkont�asztjai is
befoly�solj�k. A digit�
lis �ezé�lésû �il�gít�si
eszközök (pl. a Quad�a
LED varychrome fény
�etõk) segítségé�el az
épületek mindig új�aé�
telmezhetõk.

ERCO áramvezető sínek
DALI-betáplálással

Light Change�

Light Clients

Light Clients

Light Studio Light Se��e�
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Tune the Light
Vil�gít�si eszközök

A l�mpatest a fény eszköze,
különleges alkalmaz�si célt
szolg�ló �il�gít�si eszköz. Ez az
alapgondolat �ezé�li te�mékeink
kialakít�s�t is. Az építészeti �il�
gít�s�hoz haszn�lt te�mékeink
��lasztéka h��om te�ületet ölel
fel: �il�gít�s�ezé�lõ �endsze�ek,
belté�i l�mpatestek, külté�i l�m
patestek. Te�mékeinkkel �tfogó
�il�gít�si koncepciók is jól meg
�alósíthatók.
Az ERCO p�og�amj��a kö�etke

zetes �endsze�te��ezés jellemzõ.
A �endsze�jelleg minden szinten
megjelenik: az egyes l�mpatestek
gazdag ta�tozék��laszték�tól
kezd�e a te�mékcsal�dokon belüli
egységes ki�itelezésûmodul
�endsze�en �t az összes te�mék
egységes dokument�ciój�ig. A
�endsze�jellegnek köszönhetõen
a te��ezési folyamat so��n opti
m�lisan kombin�lhatók ezek az
eszközök. A DALItechnológia
te�mék�endsze�ünket egy �i�tu�lis
szoft�e�szinttel bõ�íti, amellyel
minden ERCO Light Client l�m
patest kényelmesen összekap
csolható.

A külté�i l�mpatestek
��laszték�ban meg
tal�lható az épületek
külté�i meg�il�gít�s�
nak minden eszköze:
nagy teljesítményû
kiemelõk, kisoszlopok,
o�ient�ciósegítõ LEDes
l�mpatestek.

ERCO Fénygy�� 11

A Light System DALI és
a Light Studio szoft�e�
jó�olt�ból az ERCO
te�mék��laszték �end
sze�szemlélete egy új,
�i�tu�lis dimenziót nye�.

A belté�i l�mpatestek
kín�lat�nak legfonto
sabb te�mékcsal�djai a
kiemelõk/sín�endsze�ek,
illet�e a süllyesztett l�m
patestek. A teljes ��lasz
ték megtal�lható az
ERCO Light Scout hon
lapon (www.e�co.com)
a „Products” menüpont
alatt.

Rendszertervezés
Az Optec csal�d péld�ja:
Az ERCOte�mékcsal�
dok a különbözõ fényel
oszl�sú és fényfo���sú
l�mpatestek egységes
fo�mate��ezésû ��lasz
ték�t kín�lj�k.
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Tune the Light
Rendsze�te��ezés

Az ERCO te�mék��laszték��a
kö�etkezetes �endsze�te��ezés
jellemzõ. Soha nem te��ezünk
külön�lló te�mékeket, hanem
mindig csak teljes te�mékcsal�do
kat, amelyek sze��esen illeszked
nek a komplett te�mékp�og�amba.
Ezen koncepció �észét képezi a
��ltozatos �endsze�ta�tozékok
biztosít�sa, amelyek �é�én a
l�mpatestek képesek speci�lis
igényeket kielégíteni, to��bb�
a digit�lisan i��nyítható Light
Client l�mpatestek összekapcso
l�sa a Light System DALI �il�gí
t�s�ezé�lõ �endsze� segítségé�el,
�alamint a Light Studio szoft�e�
�endelkezés�e bocs�t�sa, amely
egyfajta kezelési felület a l�mpa
testek komplex funkcióihoz.

Szerelési variációk
Az aszimmet�ikus
Pa�scoop fény�etõ a
ta�tozékok (�ll��ny�úd,
t�a�e�zek), �alamint a
konzolos �a�i�cióinak
köszönhetõen olyan
uni�e�z�lis �il�gít�si
eszköz, amellyel b��mely
felület egységesen meg
�il�gítható.

A Beame� (bal oldali
kép), a Focalflood
(középsõ kép) és a
Pa�scoop (jobb oldali
kép) te�mékcsal�dok
sze�elési ta�tozékai
azonosak, ami sz�mos
p�aktikus sze�elési
�a�i�ciót tesz lehetõ�é
külté�en.
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Színbeállítás
Az ERCO Light Studio
szoft�e� a Light System
DALI �il�gít�s�ezé�lési
�endsze� sze��es �észe
ként kezelési funkciókat
kín�l, amelyekkel a
lehetõ legegysze�ûbb
és legkényelmesebb
módon �llíthatjuk be a
�a�ych�ome l�mpates
tek fényének színeit és
a dinamikus �il�gít�st.

Világosság beállítása
A Light Client l�mpa
testek, amelyek a DALI
�endsze��el digit�lisan
dimmelhetõk, a Light
Studio p�og�amban egy
tolószab�lyozó segít
ségé�el intuití� módon
mûködtethetõk.

Világítástechnikai
tartozékok
Sz�mos ERCOte�mék
hez kapható olyan ta�
tozék, amellyel speci�lis
ötletek �alósíthatók
meg: ezek közé ta�toz
nak a szín és �édõszû
�õk, a lencsék, �alamint
a k�p��z�scsökkentõ
elõtétek, amelyek a
m�� gy��ilag biztosított
magas l�t�skomfo�tot
to��bb fokozz�k.
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A világítás alkalmazási módjai
Alkalmaz�si te�ület: múzeum

Amúzeumok te��ezése és építése az építészet
példaé�tékû te�ületé�é fejlõdött. Az olyan
p�ojektek, mint a bilbaói GuggenheimMúze
ummegépítése, szemlélet��ltoz�st hoztak,
�alamint egész �égiókat tettek gazdas�gilag
sike�essé. P��izs szimbólumakéntm�� sokkal
ink�bb a Lou��e ki�il�gított ü�egpi�amis�t, és
nem az Eiffelto�nyot ta�tj�k sz�mon.Mi�el
ezek az építmények �endkí�ül fontosak a
te��ezõk, az építtetõk és a l�togatók sz�m��a,
magasak az épületmeg�il�gít�s��al szemben
t�masztottminõségi kö�etelmények: ezeknek
a felbecsülhetetlen anyagi és eszmei é�téket
kép�iselõ gyûjteményeknek a lehetõ legjobb
fényben kell feltûnniük. A �il�gít�stechnik�
nak megold�st kell tal�lnia a��a, hogy hogyan
öt�özze a l�togatóknak és amûemlékek
gondozóinak a ki�llított t��gyak �édelmé�el
kapcsolatos, gyako�ta ellentétes igényeit. Az
új ki�llít�si t��gyak, médiumok és p�ezent�ciós
fo�m�k e�õteljesen alkalmazz�k a szcenog��fia
st�atégi�it ésmódsze�eit, illet�e megfelelõ,
��ltozatosan i��nyítható �il�gít�si be�ende
zések�e ta�tanak igényt. A külsõ l�t��ny�a is
figyelmet fo�dító, komplex �il�gít�si koncep
ciók amúzeumépületeket székhelyük éjszakai
jelképé�é �a��zsolj�k. Ezen tényezõk összessé
ge amagya��zat a��a, hogy a �il�gít�ste��ezõk
a „Múzeumi minőség” tekintetében miért a
fényt ta�tj�k to��bb�a isminden dolog mé�
céjének.

A függõleges felületek
teljesen egyenletes
meg�il�gít�s�hoz
speci�lis �il�gít�si esz
közök�e �an szükség.
Az ERCO éppen a fal�i
l�gítók te�én kín�lja a
különbözõ megold�sok
egyedül�llóan széles
��laszték�t: lencsés
fal�il�gítók, kettõs
fókuszú fal�il�gítók,
Downlight fal�il�gítók,
��lyús fal�il�gítók
– hogy csak néhány
péld�t említsünk.

A megfelelõ függõleges
meg�il�gít�s szükséges
sége tal�n sehol m�shol
nem olyan szembeszö
kõ, mint a festmény
ki�llít�sok esetében. A

helyesen megte��ezett
falmeg�il�gít�s a ki�l
lítóte�emben optim�lis
feltételeket biztosít a
mûalkot�sok megtekin
téséhez.

E E
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A múzeum kiemelõ
�il�gít�s�hoz ki��ló
minõségû l�mpatestek
�llnak �endelkezés�e.
Kö�etelmény a külön
bözõ fényeloszl�sok
megléte, a komplex
ta�tozék�endsze� és a
to��bbi �észletek, mint
pl. �ögzíthetõ be�llít�s
a meg�il�gít�s minõsé
gi te��ezésének biztosí
t�sa é�dekében.

Az építészet hat�sa: a
Guggenheim Múzeum
épületének a kö�nye
zet�e gyako�olt hat�sa
„Bilbao-hatás“ néven
��lt sz�llóigé�é.

A mû�észet optim�lis
meg�il�gít�sa m��
önmag�ban is majd
hogynem mû�észet. A
galé�i�k és múzeumok
meg�il�gít�s��al kap
csolatos �észletek az
ERCO Light Scout Guide
oldal�n (www.e�co.com)
ol�ashatók.

Ma�itime Múzeum,
Oszaka: a komplex
�il�gít�si koncepció
figyelembe �eszi a
külsõ l�t��nyt, amely
a múzeumot a ���os
éjszakai jelképé�é teszi.
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A világítás alkalmazási módjai
Alkalmaz�si te�ület: az ��uh�zak �il�ga

Az eladóte�ek kialakít�sa napjainkban elsõso�
ban élményhat�s kialakít�s�t jelenti: a �e�õk
figyelmének középpontj�ban a be��s��l�s
és am��k�k élménye �ll. A p�ofesszion�lis
eladóté�te��ezõk szcenog��fiai elemeket
alkalmaznak annak é�dekében, hogy a ta�tal
makat és tém�kat kö�etkezetes d�amatu�gi���
fo�m�lj�k. Egyik eszközük a fénymint imma
te�i�lismédium, amellyel a te�eketmindig új�a
fo�m�lhatj�k.
A fény egy üzletben sz�mos funkciót tölt

be. Felkelti a figyelmet, könnyebben ész�e�e
hetõ�é teszi az ��ut, segíti a �e�õ o�ient�ciój�t
és gondoskodik a jó közé�zet�õl. A fénymint
köz�etítõ eszköz to��bb� a��a is lehetõséget
ad, hogy egym��ka ta�talmait és é�tékeit egy
fajta „Corporate Light" koncepció részeként
felisme�hetõen kifejezés�e juttassuk, �agy
hogy hangulatilag kihangsúlyozzunk olyan
szezon�lis tém�kat, mint a di�atszakma kol
lekció��lt�sai.

Az ��u minõsége a
ke�eskedõ büszkesége.
Az ERCO l�mpatestek
jó�olt�ból az ��u a
lehetõ legked�ezõbb
meg�il�gít�sba ke�ül.

A sínes l�mpatestek a
p�ezent�ciós meg�il�gí
t�s klasszikus megold�
sai színpadi effektusok
kal – pl. a kirakatban.
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A díszletsze�û meg�il�
gít�s az üzletben: egy
olyan eszköz, mellyel
egy di�ati��nyzat
�agy szezon tém�i és
motívumai – a kifino
multtól az exp�esszí�ig
– megjeleníthetők. A
bizonyos idõközönként
és színeiben ��ltozó
meg�il�gít�s felkelti
a ��s��ló figyelmét.

Ko�unk ke�eskedelmi
építészete elképzelhe
tetlen lenne a jó fény
hasznosít�sú fémhalo
génl�mp�k fény��adata
nélkül. Az ERCO ezekhez
a l�mp�khoz a �il�gít�si
eszközök széles sk�l�j�t
kín�lja, amelyek megfe
lelnek az üzletkialakít�s
különleges igényeinek.

Az üzletek meg�il�gít�sa so��n speci�lis
feltételek é��ényesülnek: a fényt egy�észt
p�ofesszion�lismódon és a kísé�letezés ö�ö
mé�el él�e haszn�lj�k, illet�e ameg�il�gít�st
szcenog��fiai elgondol�sok is alakítj�k.M�s
�észt azonban ameg�il�gít�s te��ezéseko�
minden esetben jelen �annak a zo�d gazdas�gi
tényezõk is. A te��ezõi intelligencia és a leg
mode�nebb technológi�jú �il�gít�si eszközök
jó�olt�ból olyanmegold�sok születnek, ame
lyek alacsony üzemköltségek mellett a legma

gasabb esztétikai és funkcion�lis igényeket
is képesek kielégíteni. A flexibilis, �a�i�lható
és a jö�õbeli igényeket is kielégítõ �il�gít�si
�endsze�ek figyelembe �eszik a kiske�eskedelmi
ciklusok �ö�idségét, és hosszú t��ú befektetési
biztons�got nyújtanak.
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A világítás alkalmazási módjai
Alkalmaz�si te�ület: külté�

A belsõ és külsõ te�ek egészének kialakít�s��al
foglalkozó építészetnek megfelelõ kiindul�si
koncepció�a �an szüksége a �il�gít�ste��ezé
séhez. Az ERCO külté�i �il�gít�si eszközeinek
��laszték�t úgy alakított�k ki, hogy az töké
letesen kiegészíthesse a kö�etkezetes és �lta
l�nosmeg�il�gít�si koncepciók te��ezéséhez
�endelkezés�e �lló többi p�og�amot: �il�gí
t�ste��ezési eszközök, amelyek a p�ecízió és a
l�t�si komfo�t tekintetében új mé�céket �llí
tanak fel. Az ERCO l�mpatestei a �il�g minden
részén – az Északi-sarktól Dubai sivatagán át
Ausztráliáig – még a legzordabb körülmények
között is be��ltak az épületek, amûemlékek,
a ���osi te�ek és t�jak l�t��ny�nak te��ezése
so��n.

Az ERCO külté�i �il�gí
t�si ��lasztéka külön
bözõ teljesítményû
p�ojekto�okat és fény
�etõket foglal mag�ba.

Minél �isszafogottabb a
fényfo���s, ann�l elbû
�ölõbb a meg�il�gított
objektum hat�sa. A
földbe süllyesztett �il�
gítótestek különbözõ
fényeloszl�ssal �llnak
�endelkezés�e.
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patesth�z belsejében
tal�lhatók.

Dark Sky
Gondos te��ezéssel
a p�ecíz �il�gít�si
eszközök, mint pl. a
Pano��ma kisoszlop
alkalmaz�s��al elke
�ülhetõ a k�p��ztat�s

A szcenog��fiai te��ezés
külté�en nem m�s, mint
a meste�séges fény és a
kö�nyezeti tényezõk (pl.
idõj���s, te�mészetes
fény) inte�akciój�nak

megte�emtése, pl. a
Light Studio szoft�e�
idõzítõ funkciój�nak
segítségé�el.

és a ho�izont �onal�n
felüli szó�t fény miatti
úgynevezett „fény-
szennyezés".

Rejtett alkat�észek: a
Beamer kiemelőnél az
olyan alkat�észek, mint
a szû�õ és a lencsék
�édett helyen, a l�m
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Fénygyár
Fejlesztés, gy��t�s és logisztika

A két építész, Schneide�
és Schumache� te��ei
alapj�n épült ERCO
P� magas�akt�� az
ERCO sz�mítógépes
logisztikai �endsze�ének
központja. Az ERCO
lüdenscheidi központja
a �il�g minden fontos
piac�t ki��ló minõségû
�il�gít�si megold�sok
kal l�tja el.

A Mûszaki Központban
egym�s köz�etlen
szomszéds�g�ban
mûködik a fejlesztési,
a ma�keting és az
é�tékesítési oszt�ly. A
ü�eghomlokzatú, funk
cion�lis épület, amelyet
Uwe Kiessle� p�ofesszo�
te��ezett, a ��llalat
a�culati kultú��j�nak
megtestesítõje.
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A digit�lis �ezé�léstech
nik�hoz �agy a LED
technik�hoz hasonlatos
új technológi�k az
ERCO labo�jaiban piac
képes és a gyako�latban
jól haszn�lható te�mé
kek fo�m�j�ban öltenek
testet.

Az ERCO székhelye Németo�sz�g szí�ében, egy
nagy hagyom�nyokkal �endelkezõ ipa����os
ban, Lüdenscheidben tal�lható. A több mint
1000 foglalkoztatott többsége itt dolgozik, a
fejlesztés, a gy��t�s, az é�tékesítés és az igaz
gat�s te�ületén. Ehhez jönnek még az i�od�k
és a bemutatóte�mekmunkat��sai �il�gsze�te.
Az ERCO üzemi létesítményei, amelyek díjakkal
elisme�t ipa�i épületegyüttest képeznek, a ��l
lalat kultú��j�nak kifejezõi.
Naponta több eze� l�mpatest hagyja el a

gy��at. Cél�llom�suk: épületek mind az öt
kontinensen. A l�mpatestek megfelelnek a cél
o�sz�gban é��ényes biztons�gi elõí��soknak.
A gy��t�si és �izsg�lati folyamatok�a szigo�ú,
tanúsított szab��nyok é��ényesek, amelyek
biztosítj�k te�mékeink hosszú életta�tam�t.

A te�melés legfõbb
jellemzõje a flexibilit�s:
az intelligens automa
tiz�l�s �é�én, �alamint
ki��lóan képzett és
sokoldalúan be�ethetõ
munkat��sainknak
köszönhetõen a te�
melés gyo�san képes
�eag�lni az ügyfelek
igényei�e.
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Fénygyár
Wo�kshopok és szemin��iumok

Vásárok
A ��s��oknak a �i�tu
�lis ko�ban is meg�an
a maguk létjogo
sults�guk: színte�et
nyújtanak a szakmai
megbeszéléseknek és
az info�m�lis kapcsola
toknak. A ��s��okon a
te�mékek köz�etlenül,
testközelbõl tekint
hetõk meg. Az ERCO
�endsze�es �észt�e�õje
a f�ankfu�ti Light +
Building ��s��nak.Fénypark

A fénygy�� kö�üli pa�k
az ERCO külté�i �il�gí
t�si eszközeinek bemu
tat�s�t szolg�lja, és

A �il�gít�ste��ezés és az ERCOte�mékek
helyes alkalmaz�sa �endkí�üli figyelmet
é�demlõ te�ületek. A szcenog��fiai �il�gít�si
koncepciók olyan új dimenziókkal gazdagítj�k
a té�kialakít�st, amelyek�e a te��ezõk képzése
gyak�an csak é�intõlegesen tud kité�ni. Éppen
ezé�t az ERCO cég minden eddiginél nagyobb
hangsúlyt fektet a felhaszn�lói isme�etek köz
�etítésé�e. A fénygy�� székhelyén, Lüdenscheid
���os�ban, �endsze�esen ta�tanak szemin��iu
mokat és wo�kshopokat az építészek, te��ezõk

ésmé�nökök, �alamint te�mészetesen a �il�g
sze�te jelen lé�õ ERCO é�tékesítési csapatok
tagjai sz�m��a. Ilymódon egy�észt az ERCO
munkat��sait t�mogatjuk abban, hogy eleget
tehessenek a „consultant to the consultant”
sze�epkö�üknek, m�s�észt hozz�j��ulunk
ahhoz, hogy a �il�gít�s felhaszn�lói optim�lis
e�edményeket é�hessenek el hatékony �il�gí
t�si eszközeink alkalmaz�sa so��n.

külté�i wo�kshopoknak
is otthont ad.
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Próbaszoba
A p�óbaszoba a so�o
zatgy��t�sban készülõ
te�mékek bemutat�s��a
éppúgy alkalmas, mint
a p�ototípusok ��ltozó
feltételek – pl. külön
bözõ belmagass�gok,
amelyeket mozgatható
mennyezettel szimul�l
nak – mellett történő
kip�ób�l�s��a.

Tervezői szeminá
riumok
Az ERCO székhelyén
folyamatosan ta�tanak
te��ezõi szemin��iu
mokat építészekbõl,
�il�gít�ste��ezõkbõl,
mé�nökökbõl és di�

Vállalati képzés
A munkat��sak tökéle
tes képzése és to��bb
képzése kulcsfontos
s�gú az ERCO ��llalat
sz�m��a. Az ERCO saj�t

belsõ képzési �észlege
gondoskodik a��ól, hogy
az ügyfelek a lehetõ
legjobb és szakmailag
megfelelõ tan�csad�st
kapj�k.

kokból �lló csopo�tok
sz�m��a. Ezek a szemi
n��iumok foglalkoznak
a fény alkalmaz�s�nak
alapisme�etei�el, de az
egyes te�mékek jellem
zõi�el is.
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ERCO bemutatótermek
Vil�gít�si tapasztalatsze�zés és szolg�ltat�sok igénybe�étele
�il�gsze�te

Az ERCO a �il�g�a nyitott, glob�lisan te�ékeny
kedõ ��llalat. Az ERCO helyi bemutatóte�mei
és i�od�i minden fontos piacon jelen �annak.
Ezekben az i�od�kban ki��lóan képzett, szak
mailag felkészültmunkat��saink dolgoznak
„világítási tanácsadóként". Ezzel az egész vilá
got �tszö�õ h�lózattal nemzetközi, hat��okon
�tnyúló p�ojekteknél ismegbízható szolg�lta
t�st és hozz�é�tõ tan�csad�st tudunk nyújtani
a helyszínen: a te��ezési f�zisban nyújtott
tan�csad�stól kezd�e a p�ly�zati kií��son, a
te�mékmint�k kioszt�s�n és a p�ojektsze��ezé
sen �t az ügyfélszolg�latig és az oktat�sig.

„Consultant to the consultant”, a tanács
adók tanácsadója – így határozzák meg szere
püket az ERCO �il�gít�ste��ezési tan�csadói az
építés folyamat�ban: az összes �il�gít�stech
nikai ké�désben, és a p�ojektminden f�zis�ban
p�ofesszion�lis t�mogat�st nyújtanak a te�
�ezõknek. Tan�csadóink amegfelelõ �il�gít�si
eszköz ki��laszt�s�nak optim�lis elõkészítését
az adott p�ojekthez kapcsolódó szaksze�û
tan�csad�ssal, illet�e a konk�ét te�mékhez
ta�tozó te�mékdokument�ció �endelkezés�e
bocs�t�s��al segítik.
A bemutatóte�mek és az i�od�k ki��ló

színte�et kín�lnakap�ojektszakaszmunkameg
beszéléseihez. A te�mékmint�k kioszt�s��a
és a te�mékbemutatók�a a p�óbate�emben
ke�ül so�.
Az ERCO szolg�ltat�sai azonban sokkal

többet kín�lnak a ki��lasztott te�mék nap�a
pontos lesz�llít�s�n�l. Tan�csadóink a l�m
patest üzembe helyezése ut�n is tan�csokkal
és tettekkel segítik az ügyfeleket a ta�tozékok
utólagos felsze�elése �agy a �il�gítótestek
be�llít�sa so��n.

Események és
szemináriumok
A �il�gít�ste��ezési
és építészeti szakma
helyi kép�iselõinek
tal�lkozói az ERCO
bemutatóte�meiben
ke�ülnek meg�endezés
�e. A stúdiók inf�ast�uk
tú��ja lehetõséget ad a
„Tune the light" eszme
kifejezésé�e, melynek
lényege a fényminõ
ségek té�beli és idõbeli
alakít�sa.

munkat��sai segítenek
a te�mékmint�k besze�
zésében, és tan�csokat
adnak a �il�gít�stech
nik��al kapcsolatos
szakmai ké�dések meg
old�s�hoz.

Tanácsadás az építési
területen
A te��ezési folyamat
bizonyos döntéseit csak
a sze�kezetkész épü
letek helyszínén lehet
meghozni. Az ERCO
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Kapcsolat
Az ERCO munkat��sait
a �il�g minden �észén
ö�ömmel tölti el, hogy
pa�tne�ei so��ban kö
szöntheti Önt. I�od�ink

és bemutatóte�meink
címét jelen kiad��ny
�égén �agy honlapun
kon tal�lhatja meg:

www.e�co.com/contact

Projektmenedzsment
Az i�od�k a p�ojekt
megbeszélések ki��ló
színte�ei. Az Ön ERCO
kapcsolatta�tója gya
ko�lattal �endelkezik
az ügyfelek minden
p�ojektf�zis�a kite�jedõ
t�mogat�s�ban.

A fény térbeli hatása
A fény té�beli hat�s�t
nehéz sza�akba önteni
– át kell élni. Ehhez az
ERCO bemutatóte�mei
optim�lis és flexibilis
színte�et nyújtanak.
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Információs logisztika
Termékek – Projektek – Guide

www.erco.com
Az ERCO Light Scout honlapja a ter
mékinformációk aktualitását tekintve
a cég elsődleges tájékoztató eszköze.
A Light Scout „Products” táblázatát,
valamint a termékek PDF-formá
tumban elérhető adatlapját évente
kétszer aktualizáljuk. A 14 nyelven,
illetve régió szerinti változatban elér
hető termékinformációk, valamint az
5 menünyelv eleget tesz a globalizált
piacok elvárásainak.

Az ERCO a klasszikus és digitá
lis kiadványokat változatosan
kombináló rendszert kínál a
tervezőknek, hogy az összes
munkafázis során a lehető legjob
ban támogathassa őket. Átfogó
kínálatunk felöleli a termékekkel
és a referenciaprojektekkel kap
csolatos információkat, valamint
a didaktikai témákat is.
Az ERCO dokumentumai

töké-letesen kiegészítik egymást,
segítségükkel logikus és általános
világítási koncepciók alakíthatók
ki: a felhasználók lehető legegy
szerűbb tájékozódása érdekében
összehangoltuk a különböző kata-
lógusok kialakítását, felépítését és
terminológiáját. Termékek

Átfogó építészeti világítástechnikai
megoldásaink a következő termék
csoportokra tagolódnak: világításve
zérlési rendszerek, beltéri és kültéri
lámpatestek. A Light Scout internetes
oldal és a nyomtatott katalógus is e
tagolás szerint készül.

A mindig kéznél lévő nyomtatott
ERCO-katalógus világosan és tömören
ismerteti az összes lényeges informá
ciót és tervezési adatot.

Minden egyes termékhez részletes
műszaki adatokat tartalmazó adatlap
tartozik – 14 különböző nyelven, illet
ve régió szerinti változatban.

ERCO Lichtbericht 74 09/04 5

Brightly varied, joyful colours and naive
symbolism in the patterns are combined with
ingenious cuts, shapes and materials – with
this unmistakable style the Spanish designer
Agatha Ruiz de la Prada has carved her own
niche in the fashion world.

She has recently also started marketing her
collections through her own shops in the me-
tropolitan cities of Europe – as here in Madrid.
The interiors are characterised by clear lines,
fresh colours and lively scenic lighting.

The lighting concept for Agatha Ruiz de la
Prada in Madrid includes Lightcast downlights
and washlights for 150W QT16 low-voltage
halogen lamps, which provide pleasant am-
bient brightness while ensuring high visual
comfort. Scenic lighting is added to the mer-
chandise via a number of Jilly spotlights for
100W low-voltage halogen lamps mounted
on 3-circuit tracks. The uniform luminaire
type harmonises the aesthetics of the lighting
installation while also ensuring the highest
flexibility. The lighting tools used provide
optimum anti-glare protection and excellent
colour rendition quality. Optimale Farbwieder-

gabe – in diesem Fall
das klare Kriterium für
Jilly Niedervolt-Halo-
genstrahler.

Preset
Preset

Sequenzmodul
Sequence module

DA-Modul
D/A module

Optimum colour ren-
dition – in this case
the clear criterion for
using Jilly low-voltage
halogen spotlights.

Über eine ERCO Controls
Anlage gesteuert, er-
zeugt die in RGB-Technik
hinterleuchtete Glas-
wand fließend ineinan-
der übergehende, unter-
schiedliche Farbklimas
im Shop – ein Beleuch-
tungseffekt, der ideal
mit der unbeschwerten
Farbigkeit der angebote-
nen Kollektionen korres-
pondiert. Anstatt eine
herkömmliche Dekora-
tion zu zeigen, gewähren
die großen Schaufenster
(Seite gegenüber, unten
rechts) einen tiefen Ein-
blick von der Straße in
die zwei Verkaufsebenen
– so wird der ganze La-
den zum Schaufenster,
und die farbige Lichtdra-
matik wirkt von innen
nach außen weiter.

Controlled via an ERCO
Controls system and
illuminated with RGB
technology, the backlit
glass wall creates differ-
ent “colour climates” in
the shop that blend into
each other with flowing
transitions to give a light-
ing effect that perfectly
matches the carefree col-
ourfulness of the offered
collections. Instead of
having a conventional
display, the large shop
windows (opposite page,
below right) allow pas-
sers-by to look right in-
to the two sales levels –
transforming the whole
shop into a shop window,
and allowing the colour-
ed dramatics of the in-
store lighting to reach
beyond the interior and
affect the world outside.

Architektur und Lichtplanung /
Architecture and lighting design:
Jordi Castel, Jordi Veciana, Barcelona

www.agatharuizdelaprada.com

E

Was für die Besucher Spaß pur ist,
bedeutet für die Beleuchtung
Schwerstarbeit: die Inszenierung
eines perfekten Freizeiterlebnisses
zwischen Solebecken, Schwallbrause
und Saunahitze. Das Frankfurter Reb-
stockbad zeigt sich frisch renoviert,
erweitert und sorgfältig beleuchtet
als junger Klassiker des Architektur-
genres „Freizeitbad”.

Erschienen im September 2004
Published in September 2004
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What's pure joy for the visitors means
hard work for the lighting – it has to
set the scene for a perfect leisure
experience amidst salt-water pools,
Jacuzzis and the heat of the sauna.
The Frankfurt Rebstockbad presents
itself freshly renovated, with an ex-
tended and carefully illuminated for-
mat; a neoclassic of the architectural
genre “Leisure centre”.
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P�ojektek
Az építészetben alkalmazott �il�gít�
sok �ltal keltett bû�ölet fontos sze�e
pet kap az ERCO kommunik�ciój�ban
– pl. az ERCO Light Scout honlap
„Projects” fejezetében, de a partnere
ink sz�m��a készült folyói�atunkban
(ERCO Lichtbericht) is.

A tematikus füzetek, pl. a függőleges
megvilágításról, a világítástervezés
speciális szempontjaihoz nyújtanak
számos kiegészítő ötletet a kialakítás
és a műszaki megoldások terén.

Guide
A Light Scout honlap „Guide” menü
pontja inte�aktí� isme�eteket ta�tal
maz a fénnyel történő térkialakítás
alapjai�ól és a �il�gít�si eszközök
használatáról. A következő oldalakon
a „Guide“ menüpontot részletesen
bemutatjuk.

A világítási projektekről készült
autentikus és életsze�û fotók é�ek
óta a „Fényalkalmazás lámpatestek
helyett“ eszme leghatékonyabb kife
jezőeszközének bizonyulnak.
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Információs logisztika
Guide a Light Scout honlapon

A legki��lóbb minõségû �il�gít�si eszközöket
kín�ló ��llalatoknak jól info�m�lt ésminõség
tudatos ügyfelek�e �an szükségük. Az ERCO
n�l nemcsak a fényminõségek semmi�el sem
pótolható é�zéksze��i megtapasztal�s�nak
(pl. a te��ezõi szemin��iumok alkalm��al),
de a fénnyel és az építészeti meg�il�gít�ssal
kapcsolatos isme�etek különféle médiaesz
közökkel tö�ténõ to��bbad�s�nak is jelentõs
hagyom�nyai �annak. Az ERCO �ltal kiadott
„Handbook of Lighting Design” to��bb�a isto��bb�a is
alap�etõ i�odalomnak sz�mít. Napjainkban az
inte�net ki��ló lehetõségeket nyújt a��a, hogy
az aktu�lis isme�etek a �il�g b��mely �észé�e
köz�etlenül to��bbíthatók legyenek az é�de
kelteknek.
Az ERCO Light Scout honlap „Guide” menü

pontja sz�mos tém�ban – a �il�gít�s fizikai
alapjaitól kezd�e a konk�étmeg�il�gít�si szi
tu�ciókkal kapcsolatosmegold�si ja�aslatokig
– nyújt �észletes info�m�ciókat. A segédlet
az épületészeti �il�gít�s enciklopédi�ja. Az
isme�eti modulok élnek az inte�net nyújtot
ta inte�akti�it�s lehetõségé�el, amellyel pl.
szemléltethetõk az idõhöz kötött jelenségek, a
kísé�letek �agy az egyesmegold�si módozatok
közötti különbségek.

www.e�co.com/guide

A „szcenog��fiai �il�gí
t�s“ témakö� kitűnően
isme�tethetõ multi
médi�s �b��zol�sokkal,
amelyek inte�aktí�,
fokozatok nélküli ��l

toztat�sokat tesznek
lehetõ�é.

A Guide t��gyalja
a �il�gít�stechnika
alapjait is – pl. egyes
izzótípusok spekt��lis
tulajdons�gait. A Guide
didaktikai koncepció

j�nak megfelelõen az
isme�etek �b��zol�sa
nem te�mékspecifikus.

A Guide a kö�etkezõ
el�en nyugszik: A
ténysze�û mûszaki
isme�etek magya��za
t��a semmi sem alkal
masabb, mint a kísé�leti
szemléltetés.
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A Guide elmagya��zza a
speci�lis konst�ukciójú
l�mpatestek (pl. kettõs
fókuszú Downlight)
felépítését és �il�gít�si
tulajdons�gait is.

Amennyiben offline
sze�etné haszn�lni a
Guideot, a megfelelõ
CDROMok ké�és�e
kaphatók az ERCO
��llalatn�l.

A Guide a te��ezéshez
— pl. az egyes �il�
gítótestek optim�lis
elhelyezéséhez — kap
csolódó ké�déseket �il�
gos és é�thetõ módon
��laszolja meg.

Az inte�aktí� megjelení
tések különösen alkal
masak a fényminõségek
magya��zat��a, pl. egy
h��omdimenziós test
i��nyított fénnyel tö�
ténõ modellezésé�e.

A Guide teljes �észletes
séggel t��gyalja mind
a belté�i, mind a külté�i
�il�gít�st.

Az inte�aktí� ta�talmakkal �endelkezõ Guide
digit�lismédium�a, az inte�net�e szabott esz
köz. Az ERCO Light Scout honlapon elé�hetõ
isme�eti modulokat folyamatosan aktuali
z�ljuk és bõ�ítjük. Awww.e�co.comhonlap
Guidej�nak ta�talmaiból �endsze�es idõkö
zönként „Guide CD-k“ készülnek, amelyek aktí�
inte�nethozz�fé�és nélkül is futtathatók. Az
egyetemi oktat�sban is haszn�lható Guide
CD-k az ERCO kapcsolatta�tóktól ké�hetők. A
Guide ta�talmai az ERCO Light Scout honlap
„Download” oldal�n nyomtatható PDF-f�jlok
fo�m�j�ban is �endelkezés�e �llnak.
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DIALux
Az ingyenesen hasz
n�lható DIALux �il�gí
t�stechnikai te��ezõ
p�og�am segítségé�el
minden �il�gít�ste��ezõ
kényelmesen és sz�mos
lehetõségbõl ��laszt�a
tudja megte��ezni és
megjelenítheti a �il�
gít�st. A p�og�am az
al�bbi oldalon é�hetõ
el: www.dial.de.

A k�eatí� �il�gít�si koncepciók elõszö� a gon
dolatok szintjén fo�m�lódnak. A gondolatok
meg�alósít�sa hosszú folyamat, amely so��n a
folyamat sz�mos �észt�e�õjét kell meggyõzni.
A kigondolt épületmeg�alósít�sa jó�észt kom
munik�ciós feladat.
Mi�el az embe� a te�eket elsõso�ban �izu

�lisan é�zékeli, a sz�mítógépes építészeti
�izualiz�ciók a te��ezési folyamat sze��es
�észé�é ��ltak. A �alódi épületekhez hasonlóan
azonban a �i�tu�lis épületeket is csak a fény
kelti élet�e. Ezé�tminden ERCOl�mpatestnek
van egy virtuális „ikertestvére”, olyan digitális
l�mpatestadatok fo�m�j�ban, amelyek fizika
ilag pontos, foto�ealisztikus tanulm�nyokhoz,
�izualiz�ciókhoz és elemzésekhez letölthetõk
az ERCO honlapj��ól (Light Scout) a fényszi
mul�ciós és �izualiz�ló szoft�e�ekbe. A fény
szimul�ció éppen a függõlegesmeg�il�gít�s
te�ületén bizonyul hasznos eszköznek, amel
lyel meggyõzõen �b��zolható a fal�il�gító
l�mpatestek hat�sa és elke�ülhetõk a te��ezési
hib�k.
A „virtuális lámpatestek” azonban csak egy

szeletét képezik a Light Scout honlapon online
elé�hetõ, minden�e kite�jedõ info�m�ciónak
és dokumentumoknak. A honlap ta�talmaz
képeket, szimbólumokat, tende�szö�egeket,
adatlapokat, fotomet�ikai adatokat ésmég sok
m�st is. A célunk az, hogy pa�tne�eink a te��e
zési folyamatminden f�zis�ban és b��honnan
elé�hessék az aktu�lis info�m�ciókat.
Részletezve – minden ERCO-lámpatest

esetében – a következő információk tölthetők
le a Light Scout honlap�ól (a dokumentumok
egy �észe Zip�llom�ny fo�m�j�ban �ll �en
delkezés�e): te�mékadatlap (.pdf), te�mékszö
�egek (.txt), te�mékfotók (.jpg), fotomet�ikus
adatok IES és Eulumdat fo�m�tumban, té�beli
modellek �DCAD szoft�e�hez (.dxf), id�op
kompatibilis adatok DIALux szoft�e�hez (.uld),
l�mpatestadatok Autodesk VIZ, Autodesk
VIZ � (id�op), AutodeskMAX (id�op), illet�e
Lightscape szoft�e�hez.

www.e�co.com

Információs logisztika
Vi�tu�lis �il�gítótestek és szimul�ciók
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idrop technológia
Ak�� CDROM�ól hasz
n�ljuk, ak�� köz�etlenül
az inte�net�õl (id�op
kompatibilis online
pluginokként) hí�juk le
az adatokat, az ERCO
te��ezési adatai zökke
nõmentesen illeszked
nek a DIALux digit�lis
te��ezési folyamat�ba.
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Franciaország
ERCO Lumiè�es Eu�l
�te�, �ue des SaintsPè�es
��00� Pa�is
F�ance

G�oupe Pa�isIIedeF�ance
Tel.: +�� 1 �� �� �� �1
Fax: +�� 1 �� 0� �� ��
G�oupe Régions
Tel.: +�� 1 �� �� �� ��
Fax: +�� 1 �� �� 0� ��
G�oupe A�chitectu�e Comme�ciale
Tel.: +�� 1 �� �� �� �0
Fax: +�� 1 �� �� �� ��
email: info.f�@e�co.com

Hollandia
ERCO Lighting Nede�land B.V.
Gooimee� 1�
1�11 DE Naa�den
Nethe�lands
Tel.: +�1 �� ��� 1�10
Fax: +�1 �� ��� ����
email: info.nl@e�co.com

Írország
DesignLight I�eland Ltd.
��� Ha�olds C�oss Road
Dublin �W
I�eland
Tel.: +��� 1 ��� �1��
Fax: +��� 1 ��� ���1
email: info@designlight.com

Izland
l�sd S�édo�sy�g

Lengyelország
ERCO Lighting GmbH
P�zedstawicielstwo w Polsce
ul. Bialy Kamien �
0���� Wa�szawa
Poland
Tel.: +�� �� ��� ����
Fax: +�� �� ��� ����
email: info.pl@e�co.com

Lettország
Xcelsio� stila g�upa
Muksalas Iela ��
Riga LV 100�
Lat�ia
Tel.: +�� 1 ��0 ����
Fax: +�� 1 ��0 ���1
email: xcelsio�@xcelsio�.l�

Luxemburg
l�sd Németo�sz�g

Magyarország
ERCO Fénytechnika
ERCO Lighting GmbH
Ke�eskedelmi Kép�iselet
Budapest
I��nyi u. 1. mfsz. �.
10��
Hunga�y
Tel.: +�� 1 ��� 000�
Fax: +�� 1 ��� 000�
email: info.hu@e�co.com

NagyBritannia
ERCO Lighting Ltd.
�� Do�e� St�eet
London W1S �NL
G�eat B�itain
Tel.: +�� �0 ��0� 0��0
Fax: +�� �0 ��0� 1��0
email: info.uk@e�co.com

Németország
ERCO Leuchten GmbH
Postfach ���0
���0� Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
���0� Lüdenscheid
Ge�many
Tel.: +�� ���1 ��1 100
Fax: +�� ���1 ��1 �0�
email: info.de@e�co.com

Norvégia
ERCO Lighting AS
Indust�i�eien � B
1��� Lø�enskog
Postboks �� Ellings�udåsen
100� Oslo
No�way
Tel.: +�� �� ��� ��0
Fax: +�� �� ��� ���
email: info.no@e�co.com

Olaszország
ERCO Illuminazione S.�.l.
Via Vi�aldi
Residenza dell’ Orione 34
�00�0 Basiglio (Milano)
Italy
Tel.: +�� 0� �0� �0�1
Fax: +�� 0� �0� �0� �1/��
email: info.it@e�co.com

Portugália
Omnicel
Técnicas de Iluminação, S.A.
Rua Castilho, ���. Dto.
1��00�� Lisboa
Po�tugal
Tel.: +��1 �1 ��1 �0�0
Fax: +��1 �1 ��1 �0�0
email:
omnicel.lx@omnicel.pt

Románia
SC. P�oEne�g SRL
St�. M. Kogalniceanu n�. �0/A.
�100�� O�adea
Romania
Tel.: +�0 ��� ��� 1��
Fax: +�0 ��� �1� ���
email: office@p�oene�g.�o

Spanyolország
ERCO Iluminación, S.A.
c/ El Plà nº ��
0���0 Molins de Rei, Ba�celona
Spain
Tel.: +�� �� ��0 1110
Fax: +�� �� ��0 0���
email: info.es@e�co.com

Delegación Cataluña
c/ El Plà nº ��
0���0 Molins de Rei, Ba�celona
Spain
Tel.: +�� �� ��0 1���
Fax: +�� �� ��0 ����
email: info.ba�celona@e�co.com

Delegación Cent�o
c/ Buen Suceso nº 1�
��00� Mad�id
Spain
Tel.: +�� �1 ��� ����
Fax: +�� �1 ��� 0���
email: info.mad�id@e�co.com

Svájc
Neuco AG
Wü�zg�abenst�asse �
�0�� Zü�ich
Switze�land
Tel.: +�1 �� ��� ����
Fax: +�1 �� ��� ����
email: mail@neuco.ch

Neuco SA
100, �oute de Cossonay
100� P�illy
Switze�land
Tel.: +�1 �1 ��� �000
Fax: +�1 �1 ��� �00�
email: mail.p�illy@neuco.ch

Svédorsyág
ERCO Lighting AB
Bi�ge� Ja�lsgatan ��
11��� Stockholm
Sweden
Tel.: + �� � �� �0 �� �0
Fax: + �� � �� �0 �� ��
email: info.se@e�co.com

Dubai
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Rep�esentati�e Office
P.O. Box ����1
Dubai
United A�ab Emi�ates
Tel.: +��1 � ��� ����
Fax: +��1 � ��� ����
email: info.ae@e�co.com

Egyiptom
Jordánia
Kuvait
Omán
Katar
India
Bahrein
l�sd Dubai

Egyesült Arab Emirátusok
M/S Scientechnic
P.O. Box ���
Dubai
United A�ab Emi�ates
Tel.: +��1 � ��� �000
Fax: +��1 � ��� �1��
email: scitech@emi�ates.net.ae

Libanon
La Gi�alda
Mme Cu�ie St�eet
Bei�utLebanon
P.O. Box 1�����
Lebanon
Tel.: +��1 1 ��� ��1
Fax: +��1 1 ��� ���
email: lagi�ald@inco.com.lb

SzaúdArábia
Technolight
P.O. Box 1����
Jeddah �1���
Saudi A�abia
Tel.: +��� � ��� ���1
Fax: +��� � ��� ����
email: jeddahb�anch@
technolightksa.com

Ausztria
ERCO Lighting GmbH
Modecente� St�. 1�/�.OG/BC
10�0 Wien
Aust�ia
Tel.: +�� 1 ��� ���� 0
Fax: +�� 1 ��� ����
email: info.at@e�co.com

Bulgária
Görögország
Horvátország
Litvánia
Szlovénia
Szlovák Köztársaság
Törökország
l�sd Auszt�ia

Belgium
ERCO Lighting Belgium b�ba/sp�l
Leu�ensesteenweg ��� bus �
1��� Za�entem
Belgium
Tel.: +�� � ��0 ���0
Fax: +�� � ��� ����
email: info.be@e�co.com

Ciprus
J. N. Ch�istofides T�ading Ltd.
P.O. Box �10��
1c Kennedy A�enue
1�01, Nicosia
Cyp�us
Tel.: +��� �� �1� 0��
Fax: +��� �� ��� ���
email: mail@jnc.com.cy

Csehország
ERCO Lighting GmbH
O�ganizacni slozka
Jana Masa�yka �/���
1�0 00 P�aha �
Czech Republic
Tel.: +��0 � ��� 111 1�
Fax: +��0 � ��� �1� 1�
email: info.cz@e�co.com

Dánia
ERCO Lighting
Rep. Office of ERCO Lighting AB,
Sweden
Veste�b�ogade 1�� C, st.
1��0 Københa�n V
Denma�k
Tel.: +�� �� �1 �0 �0
Fax: +�� �� �1 �0 ��
email: info.dk@e�co.com

Észtország
l�sd Finno�sz�g

Finnország
Oy HedTec Ab
Lauttasaa�entie �0
00 �00 Helsinki
Postiloke�o 110
00 �01 Helsinki
Finland
Tel.: +��� � ��� ��1
Fax: +��� � ��� �1�
email: lighting@hedtec.fi

Fénypontok világszerte
Az ERCO címei

Európa

KözelKelet
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Ausztrália
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Rep�esentati�e Office
��� Pacific Highway
No�th Sydney NSW �0�0
Aust�alia
Tel.: +�1 � �00� ��01
Fax: +�1 � �00� ��0�
email: info.au@e�co.com

ÚjZéland
l�sd Auszt��lia

Szingapúr
ERCO Lighting Pte. Ltd.
�� Ha�elock Road
#0����
Singapo�e 1�00��
Tel.: +�� � ��� ����
Fax: +�� � ��� ����
email: info.sg@e�co.com

Brunei
Fülopszigetek
Indonézia
Vietnam
l�sd Szingapú�

Malajzia
ERCO Lighting Pte. Ltd.
Rep�esentati�e Office
Le�el �0, Towe� �
Pet�onas Twin Towe�
Kuala Lumpu� City Cent�e
�00�� Kuala Lumpu�
Malaysia
Tel.: +�0 � �1�� ����
Fax: +�0 � ���� ���0
email: info.my@e�co.com

Thaiföld
Palicon P�oA�t Lighting Ltd.
��/� Soi P�ompak,
Sukhum�it Road
KlongtonNua, Vadhana
Bangkok 10110
Thailand
Tel.: +��� ��� 1��1
Fax: +��� ��� 1���
email: uwe@palicon.co.thuwe@palicon.co.th

Kína
ERCO Lighting Pte Ltd.
Rep�esentati�e Office
Rm �01�, Ci�il A�iation Cente�
1�, Xin Jinqiao Road Pudong
Shanghai �01�0�
P.R. China
Tel.: +�� �1 �0�0 ����
Fax: +�� �1 �0�0 ����
email: info.cn@e�co.com

ERCO Lighting Pte Ltd.
Rep�esentati�e Office
Le�el ��, Bank of China Towe�
1 Ga�den Road, Cent�al
Hong Kong
P.R. China
Tel.: +�� � ���1 1���
Fax: +�� � ���1 1���
info.cn@e�co.com

A�chitectu�al Lighting (HK) Ltd.
�/F. Shing Dao Indust�ial Building
��� Abe�deen Main Road
Abe�deen, Hong Kong
P.R. China
Tel.: +�� � ��� 0�� ��
Fax: +�� � ��� ��� ��
email: waal@williama�tists.com

Japán
ERCO Lighting Ltd.
Shibakoen ND Bldg.
��10 Shiba
Minatoku
Tokyo 10�001�
Japan
Tel.: +�1 � ��1� ���0
Fax: +�1 � ��1� ����
email: info.jp@e�co.com

Korea
Altek Technologis Co. Ltd.
Jungjin B/D, �1��
SinsaDong, Gangnamgu
Seoul
Ko�ea
Tel.: +�� � �1� ����
Fax: +�� � �1� �11�
email: altek@altek.co.k�

USA
ERCO Lighting Inc.
1�0 Ra�itan Cente� Pa�kway
Suite 10
Edison, NJ 0����
USA
Tel.: +1 ��� ��� ����
Fax: +1 ��� ��� ����
email: info.us@e�co.com

Kanada
Mexikó
l�sd USA

Argentína
ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Rep�esentación
A�. Alicia M. de Justo �0�0, Of.�0�
110� Buenos Ai�es
A�gentina
Tel.: +�� 11 ��1 �1� 00
Fax: +�� 11 ��1 ��� ��
email: info.a�@e�co.com

Bolívia
Brazília
Chile
Ecuador
Kolumbia
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
l�sd A�gentína

ERCO központ
ERCO Leuchten GmbH
Postfach ���0
���0� Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
���0� Lüdenscheid
Ge�many

Tel.: +�� ���1 ��1 0
Fax: +�� ���1 ��1 �00
info@e�co.com
www.e�co.com

Az aktu�lis címeket a
www.e�co.com oldalon tal�lja.

Az ERCO fényszaké�tõi
a �il�g összes jelentõs
piac�n �endelkezésé�e
�llnak a ki�endeltsége
ken, az i�od�kban és a
pa�tne���llalatokn�l.

DélkeletÁzsia ÉszakAmerika
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