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De innovatieve LED-lichtlijn – hoge flexibiliteit en 

geringe installatie-inspanning
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Voordelen en mogelijkheden

- Geanodiseerd aluminium behuizing van hoge

kwaliteit

- Warmtegeleidende coating

- Lage temperaturen op de behuizing garanderen 

een extreem lange levensduur

- Omgevingstemperatuurbereik -30°C tot +50°C 

- CRI-waarde: ≥ 85

- Hoge efficacy tot 157 lm/W

- Nominale lichtstroom 3285 lm tot 11003 lm

- In de standaarduitvoering is de DVG instelbaar

tussen 50% - 100% van de maximale 

systeemprestatie

- Digitale aansturing mogelijk via bewegings-, 

aanwezigheids- of lichtsensoren

- TRiBlue* en TRiSens* ready

- Minimale onderhoudskosten

- LED-levensduur > 80.000 uur (L90B10)

- Speciale stofafstotende coating voorkomt

prestatievermindering

- Geschroefde printplaten, geen kwetsbare

soldeerpunten (schokbestendig)

- Piekspanning beveiligd

- Noodstroom toepassing mogelijk

- Min. 84 Maanden Garantie

Het Product

De Serie 10 van TRiALED overtuigt zowel door haar 

kwaliteit en modern design, als ook door haar 

indrukwekkende efficiency.

Bij de ontwikkeling van dit systeem waren naast

efficiency, een makkelijke installatie en een hoge

flexibiliteit de belangrijkste doelstellingen.

Door een vereenvoudigde montage is de 

installatietijd tot een minimum teruggebracht. 

De geringe onderhoudskosten vanwege de keuze

voor hoogwaardige componenten, en de modulaire

opbouw garanderen de gebruiker een maximum aan

toekomstige zekerheid.  

Toepassingen

Typische toepassingsgebieden voor de serie 10 :

- Productiebedrijven

- Logistieke bedrijven

- Sporthallen

- Winkels

- Gangen, wandelpassages

- Situaties waar robuuste en hoge eisen worden 

gesteld aan de verlichting

• TRiBlue - het innovative Lichtbesturingssyteem via Bluetooth; achteraf uitbreidbaar

• TRiSens – het modernste lichtmanagementsysteem in samenwerking met Enlighted®



TRiALED – ein professioneller, innovativer und nachhaltiger Hersteller

TRiALED entwickelt und produziert hochwertige LED-Produkte für den Einsatz im gewerblichen, industriellen

und professionellen Umfeld in Deutschland. In unserem zertifizierten Werk in Oranienburg (Brandenburg)

fertigen wir qualitativ hochwertige LED-Leuchten, wobei ausschließlich hochwertigste Komponenten von

führenden Markenhersteller verwendet werden.

Unser Sortiment umfasst unter anderem: LED-Röhren, LED-Panel, LED-Hallenstrahler, LED-Lichtband

Systeme etc.
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in 

Germany

Technische Specificaties

Overige eigenschappen ter aanbeveling van de toepassing van de Serie 10 :

- Beschermingsklasse : IP54

- Aansluitspanning: 220V tot 240V

- 7-aderig voorbekabeld ; Kabel 2,5 mm² voor grote lengtes Lichtlijn

- Stralingshoek : 90°

- Nominale levensduur LED: > 80.000 uur (L90 B10)

- Garantie: min. 84 maanden

De zeer hoge efficacy tot 157lm/W maakt het Serie 10 LED-lichtlijnsysteem uniek.

De complete ontwikkeling als ook de productie van deze lichtlijn vindt plaats in Duitsland.

Voor dit product geldt met recht „Made in Germany“ waardoor korte levertijden gegarandeerd zijn.

Installatie

Bij de keuze voor een

lichtlijnsysteem is het van

belang ook de verborgen

kosten mee te nemen.

Die Serie 10 is eenvoudig en

met weinig handelingen te

installeren waardoor de

installatiekosten tot een

minimum worden beperkt.
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150-10-563u-4K-PRO1 150 4000 A++ 22,5W tot 41W > 85 > 0,98
137,8lm/W tot 

157lm/W

3285lm tot 

6076lm

150-10-563u-4K-PRO2 150 4000 A++ 50,5W tot 73,5W > 85 > 0,98
139lm/W tot 

156lm/W

7317lm tot 

11003lm

150-10-563u-5K-PRO1 150 5000 A++ 22,5W tot 41W > 85 > 0,98
137,8lm/W tot 

157lm/W

3285lm tot 

6076lm

150-10-563u-5K-PRO2 150 5000 A++ 50,5W tot 73,5W > 85 > 0,98
139lm/W tot 

156lm/W

7317lm tot 

11003lm
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