
LED Licht – Made in Germany

Datablad TRiLine Serie 

Het economische lichtlijnsysteem voor LED-buizen uit

de serie 02, 03 en 08
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Productvoordelen

- Eenvoudige installatie

- Minimale installatiekosten

- Voorgemonteerde armatuurunits met serie

02, 03 of 08 LED buis worden „af fabriek

TRiALED“ geleverd

- Voor elke situatie geoptimaliseerde

configuratie

- Uniformiteit in de verlichting 

- Robuuste bouwvorm van torsiebestendig 

staalplaat

- Standaard uitgevoerd met 5-aderige 

vlakbandbekabeling

- Hoge flexibiliteit

- Achteraf kunnen de armatuurdragers

eenvoudig verplaatst worden om aan

veranderde lichtwensen te voldoen

Toepassing

- Magazijnen

- Parkeergarages

- Sporthallen

- Productieruimten

Productbeschrijving

Voor een optimale verlichting van grote ruimtes

wordt vaak een lichtlijnsysteem ingezet.

Niet in de laatste plaats omdat een

lichtlijnsysteem eenvoudig te installeren is

waardoor de installatiekosten laag blijven.

Het TRiLine lichtlijnsysteem van TRiALED biedt

al deze voordelen. De voorgemonteerde

armatuurunits hoeven op locatie alleen nog

maar in de draagrails geklikt te worden.

Door dit snel-montagesysteem wordt de 

installatietijd, en dus ook de eventuele

onderbreking van de werkzaamheden,  tot een

minimum gereduceerd. 

Het configureren van de voor dit lichtlijnsysteem

benodigde onderdelen kan worden uitgevoerd

door TRiALED.

Het veelzijdige TRiLine system heeft voor elke

toepassing een geschikte oplossing. 



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.
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Systeemcomponenten

Het team van Trialed kan alle mogelijke verschillende lichtlijnen op verzoek samenstellen en

aanpassen aan uw individuele wensen.

De armatuur units in de fabriek samengesteld en voorgemonteerd op basis van het gewenste of

benodigde type LED buis. Dit reduceert de installatietijd tot een minimum.

Nr. Code Beschrijving

1 HSDT 58 I Draagrail 1-voudig (~1,5 meter)

1 HSDT 58 II Draagrail 2-voudig (~3,0 meter)

1 HSDT 58 III Draagrail 3-voudig (~4,5 meter)

2 HSDTV Railverbinder 

3 HSDTE Rail eindstuk (set van 2)

4 HSDG Bevestigingshaak (elke 1,5 meter, zonder Ketting)

5 HSDG 1 Armatuurunit 1-vlams

5 HSDG 2 Armatuurunit 2-vlams

5 HSDBK BlindafdekkingS
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