
LED Light – Made in Germany

Product beschrijving serie 07

De innovatieve LED straler met de hoogste efficiency, 

de beste prestaties en de hoogste kwaliteit

Made

in 

Germany

Voordelen en mogelijkheden

 Aluminium behuizing van de hoogste kwaliteit

 Speciale hoge thermische geleidbaarheid en 

stof-afstotende coating.

 Lagere temperaturen in de behuizing 

garanderen een extreem lange levensduur

 Inzetbaar bij temperaturen van -40°C tot +70°C 

 CRI-Waarden: ≥ 83

 Specifieke lichtstroom (efficacy) tot 155 lm/W

 Netto lumen: 15.525 lm tot 33.840 lm

 D-gecertificeerd (IEC 60598-2-24)

 Ready to Dimm (1-10V, PWM) Lineair Dimmen 

of stapsgewijs dimmen middels weerstanden 

om nog meer te besparen op de energiekosten

 Digitale aansturing mogelijk via bewegings-, 

aanwezigheids- of lichtsensoren

 Nominale levensduur van de LED: > 80.000 

uren (L85B10)

 Geschikt voor plafond- en wandmontage door 

middel van ophangen of verstelbare beugel 

(optionele accessoire)

 Geschroefde printplaten, geen kwetsbaar 

soldeerwerk (schokbestendig)

 Overspanningsbeveiliging

 84 Maanden Garantie

Het product

De serie 07 van Trialed blinkt uit door een hoge 

kwaliteit, modern design en bovenal door een 

zeer hoge efficiency.

De LED‘s die worden toegepast in de serie 07 

hebben het hoogste rendement (een netto 

lichtopbrengst van 127 lm/W – 155 lm/W) zodat 

de LED-Straler extreem energiezuinig en 

kostenbesparend is.

Met vermogens tussen 115W en 240W is de 

serie 07 breed inzetbaar bij uiteenlopende licht 

eisen. 

De serie 07 is de ideale vervanger voor HQI / 

HQL of kwikdamplampen en ook uitstekend 

geschikt voor nieuwbouw.

Het unieke temperatuurmanagement waarborgt 

een probleemloze werking onder de zwaarste 

omstandigheden. 

Toepassing

- Productie – en logistieke bedrijven

- Sporthallen

- Situaties waar robuuste en hoge eisen 

worden gesteld aan de verlichting
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Technische Specificaties

Eigenschappen ter aanbeveling van de inzet van de TRiALED LED straler :

- Beschermingsklasse: IP67 

- D-gecertificeerd (IEC 60598-2-24)

- Voltage : 90V tot 305V

- Stralingshoek : 120° breedstralend of  60° diepstralend

- ESG veiligheidsglas (helder KK of opaal KM): ontspiegeld en met speciale coating  

- Optioneel verkrijgbaar (alleen 120° versie) : opaal acrylaat (PMMA) cover (MM), voor gebruik in 

de voedings-, farmaceutische en cosmetische industrie evenals op plaatsen met 

brandveiligheidseisen

- Effectiviteit sturing : > 93,5%

- Nominale levensduur LED: > 80.000 uren (L85B10)

- Garantie : 84 maanden

De specifieke lichtstroom tot wel 155 lm/W maakt de TRiALED LED straler uniek.

Door middel van weerstanden kan de lichtintensiteit en het stroomverbruik eenvoudig aangepast 

worden aan de behoefte van de gebruiker.

De gehele ontwikkeling en productie van deze LED stralers vindt plaats in Duitsland. Voor dit 

product geldt met recht „Made in Germany“ en daardoor gegarandeerd korte levertijden.

Modelaanduiding
Afmetingen ø x h 

(mm)

Kleur 

Temperatuur 

(Kelvin)

Energie 

Efficiëntie  

Klasse

Verbruik 

(Watt) 

CRI (Color 

Rendering 

Index)

Power 

Factor 

(PF)

Efficacy (lm/Watt)
Nom. 

Lichtstroom (lm)

115-07-5635-4000KK          

120°
ø 378mm x 170mm 4000 of 5000 A++ 115W > 83 > 0,95

KK = 155 lm/W   

KM = 145 lm/W 

MM = 135l m/W

KK = 17.825 lm 

KM = 16.675 lm 

MM = 15.525 lm 

145-07-5635-4000KK          

120°
ø 378mm x 170mm 4001 of 5000 A++ 145W > 83 > 0,95

KK = 148 lm/W   

KM = 138,5 lm/W 

MM = 128 lm/W

KK = 21.460 lm 

KM = 20.082 lm 

MM = 18.560 lm

175-07-5635-4000KK          

120°
ø 378mm x 170mm 4002 of 5000 A++ 175W > 83 > 0,95

KK = 147 lm/W   

KM = 137,5 lm/W 

MM = 127 lm/W

KK = 25.725 lm 

KM = 24.062 lm 

MM = 22.225 lm

195-07-5635-4000KK          

120°
ø 378mm x 170mm 4003 of 5000 A++ 195 W > 83 > 0,95

KK = 147 lm/W   

KM = 137,5 lm/W 

MM = 127 lm/W

KK = 28.665 lm 

KM = 26.812 lm 

MM = 24.765 lm

240-07-5635-4000KK          

120°
ø 378mm x 170mm 4004 of 5000 A++ 240 W > 83 > 0,95

KK = 141 lm/W   

KM = 135 lm/W 

MM = 124 lm/W

KK = 33.840 lm 

KM = 32.400 lm 

MM = 29.760 lm

175-07v2-5635-4000KK                                               

60°
ø 405mm x 250mm 4005 of 5000 A++ 175W > 83 > 0,95

KK = 146 lm/W   

KM = 136 lm/W

KK = 25.550 lm 

KM = 23.800 lm

240-07v2-5635-4000KK                                               

60°
ø 405mm x 250mm 4006 of 5000 A++ 240 W > 83 > 0,95

KK = 146 lm/W   

KM = 136 lm/W

KK = 31.010 lm 

KM = 32.610 lm
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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.
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Lichtmanagement enlighted® - de optimale uitbreiding voor extra

energiebesparing

Naast de omzetting van klassieke lichtbronnen naar LED, kan het stroomverbruik middels

moderne, draadloze (aanwezigheids- en lichtgevoelige) sensoren en dimmen nog eens extra 

verlaagd worden.

De unieke serie TRiSens² sensoren maakt het mogelijk om aan de eisen van een modern 

lichtmanagementsysteem te voldoen. Aanpassing of uitbreiding van het systeem in combinatie

met TRiALED serie 01, 07, 08 en 11 is op elk moment mogelijk, zolang deze oorspronkelijk met de 

DALI of 1-10V optie besteld zijn.

• Extra besparing op stroomkosten

• Individueel in te stellen lichtniveaus per werkplek

• Op ieder moment uitbreidbaar of aan te passen aan gewijzigde eisen en wensen

• Centraal te bedienen

• Centraal uit te lezen gegevens beschikbaar voor ieder armatuur

• Aan te passen voor robuste omgeving tot IP65

• Draadloze sensoren
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