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Productvoordelen
- Extra besparen op de stroomkosten
- Per werkplek instelbare lichtintensiteit en 

schakelschema
- Achteraf uit te breiden en aan te passen aan 

veranderde klantenwens
- Centrale besturing
- Centrale verwerking van gegevens per 

individuele lichtbron
- Geschikt voor robuuste omgeving en gebruik 

(IP65)
- Radio gestuurde sensoren

Toepassingsgebieden
- Parkeergarages
- Sporthallen
- Magazijnen
- Laadplatformen
- Scholen
- Ziekenhuizen
- Kantoren
- Zolders
- Ontmoetingsruimten

Productomschrijving
Behalve energie te besparen door de 
omschakeling naar LED verlichting, kan dankzij 
moderne, radiogestuurde sensoren, het stroom-
verbruik extra teruggebracht worden door de 
lichtbronnen te dimmen en/of te voorzien van 
aanwezigheids- dan wel bewegingssensoren. 
De unieke producten uit de TRiSens² familie 
maken het mogelijk aan alle eisen van modern 
lichtmanagement te voldoen.
Het achteraf uitbreiden of aanpassen van het 
systeem is altijd mogelijk zolang de TRiALED
producten van de serie 01, 07, 08 en 10 bij 
aanvang besteld worden met de DALI of 1-10V 
optie.

Functiebeschrijving
De TRiSens² serie beschikt onder andere over 
de volgende functies : 
- Bewegingssensoren – met individuele 

tijdsbesturing
- Lichtsensoren – daglicht aanpassing  
- Alle functies centraal instelbaar
- Heatmaps (bewegingsanalyse) instelbaar per 

zelf te definiëren gebied



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 unseren zertifizierten Werken in
Oranienburg (Brandenburg) und Delitzsch (Sachsen) 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-Lichtbänder etc. Made

in 
Germany

Functieomschrijving

Compact sensor Smart sensor Control unit Gateway                           Energy Manager

• Elk lichtpunt dat bestuurd wordt krijgt een
sensor

• Deze sensor wordt via radiogolven met een
gateway verbonden (bereik ca. 60 meter)

• De gateways worden met een ethernet-kabel
verbonden met de „Energy Manager“
(centrale bedieningsunit)

• De Energy Manager voorziet de
analysesoftware van data

• Middels softwaretools kunnen alle
instellingen via de retourweg naar de
lichtpunten gestuurd worden

• Tijdbesturing (van x uur tot y uur)
• Bij beweging „aan“ / na beweging of x minuten

na beweging „uit“
• Bij „uit“ terugvallen naar x% van de maximale

lichtsterkte
• Automatische, instelbare daglichtregeling

(dimmen of „uit“)
• Meting van het energieverbruik
• Het maken van „Heatmaps“ (bewegings-

analyse / waar is beweging / de meeste
beweging ?)

Functies

Heatmap (toont de bewegingsintensiteit)                                                                                            Zichtbaar maken van energiekosten 


