
LED Light – Made in Germany

Product beschrijving Serie 01

LED panel met superieure eigenschappen voldoet aan

de hoogste eisen

Made

in 

Germany

Voordelen en mogelijkheden

 Significant langere levensduur van het totale 

systeem door de externe sturing

 Lagere temperaturen in het LED-panel 

garanderen betere LED prestaties 

 Vermogen (wattage) standaard vooraf 

instelbaar tussen 40-100%

 Ready to Dimm (1-10V, DALI, Push-Dimm) 

Lineair dimmen met nog meer mogelijkheden 

om te besparen op energiekosten

 Digitale aansturing mogelijk via bewegings-, 

aanwezigheids- of lichtsensoren

 Externe sturing eenvoudig uitwisselbaar

 LED-levensduur : > 80.000 uren (L90B10)

 Verblindingswaarden beter dan vereiste 

ARBO normen (UGR-Waarden tot < 16)

 Doorlopende printplaten, geen kwetsbare 

gesoldeerde verbindingen

 Hoge lichtopbrengst per Watt : tot 111 Lm/W

 Noodstroom toepassing mogelijk

 Piekspanning bescherming

 120 maanden garantie

Het Product

Het LED panel van Trialed is een 

kwaliteitsproduct dat zich onderscheidt  t.o.v. de 

meeste LED-Panelen in de markt door een 

duidelijk langere levensduur, hogere efficiency 

en hogere kwaliteit.

Bij de ontwikkeling is zeer veel aandacht 

besteed aan de juiste UGR-waarden 

(Verblindingsnormen conform ARBO richtlijnen).

Het Serie 01 LED panel is standaard voorzien 

van een Digitaal Elektronisch Voorschakel 

Apparaat (Externe Sturing).

Het unieke temperatuurmanagement waarborgt 

een probleemloze werking onder de zwaarste 

omstandigheden. 

Toepassingen

- Kantoren en praktijkruimtes

- Publieke ruimtes

- Scholen

- Ruimtes waar hoge eisen worden gesteld 

aan de verlichting en de verblindingsnormen
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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-Highbay, LED-Systeme

etc.
Made

in 

Germany

Technische Specificaties

Het Serie 01 LED panel is verkrijgbaar in de afmetingen 595mm x 595mm en 620mm x 620mm.

De speciaal ontwikkelde zeefdruk plaat verspreidt het licht volkomen egaal waardoor een ruimtelijk

gevoel ontstaat en een perfecte belichting.

De verblindingswaarden (Unified Glare Rating of wel UGR) zijn met waarden tot < 16 bijzonder

indrukwekkend. Hierdoor is het serie 01 LED panel uitermate geschikt voor toepassing in kantoren,

scholen en werkplekken waar de hoogste eisen worden gesteld aan de verlichting.

Het Serie 01 LED panel wordt standaard geleverd met een externe sturing. In combinatie met de

TRiBox Dimm is uitbreiding met digitaal lineair dimmen mogelijk (1-10V, DALI).

De sturing kan ook los van een lichtmanagementsysteem vooraf op zes verschillende

verbruikstanden worden ingesteld, van 16W tot 38W. Zo kan de gewenste hoeveelheid licht worden

ingesteld en nog meer worden bespaard op energiekosten. Een technische eigenschap die de

technologische voorsprong van de TRiALED producten onderstreept.

Het LED panel en de speciaal ontwikkelde sturing zijn ENEC Gecertificeerd.

Modelaanduiding TRiALED 595-01-5634-3000WWA 595-01-5634-4000WWA 595-01-5634-5000WWA

Afmetingen mm *) 595 x 595 x 11 mm 595 x 595 x 11 mm 595 x 595 x 11 mm

Kleurtemperatuur (Kelvin) 3000K 4000K 5000K

Energie Efficiëntie Klasse A+ A+ A++

Verbruik (Watt) * 16 tot 38 W (instelbaar) 16 tot 38 W (instelbaar) 16 tot 38 W (instelbaar)

CRI (Color Rendering Index) > 85 > 85 > 85

Power Factor (PF) > 0,95 > 0,95 > 0,95

Efficacy 89,0 tot 94,0 lm/W 100,5 tot 105,5 lm/W 104,5 tot 110,5 lm/W

Nominale lichtstroom 1398  Tot  3382 lm 1580  tot  3819 lm 1641  tot  3971 lm

*)  Tevens leverbaar in afmeting 620 x 620 x 11 mm
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