
LED Light – Made in Germany

Product beschrijving Serie 08

Het innovatieve LED systeem met de hoogste efficiency, 

de beste prestaties en de hoogste kwaliteit

Made

in 

Germany

Voordelen van de Serie 08 t.o.v.  

typische T8 retrofit LED

 Significant langere levensduur door de 

externe sturing

 Betere prestaties van de LED door de 

aanzienlijk geringere warmteontwikkeling in 

de LED-Buis

 Vermogen en lichtopbrengst  standaard 

vooraf instelbaar tussen 50%-100%

 Digitale aansturing mogelijk via bewegings-, 

aanwezigheids- of lichtsensoren

 Maximale nominale levensduur

 Externe sturing probleemloos uitwisselbaar

 LED Levensduur > 80.000 uur (L90B10)

 Draaibare eindkappen (180°)

 Geschakelde printplaten, geen kwetsbaar 

soldeerwerk (schokbestendig)

 Hoge efficacy tot 157 lm/W 

 Inbouw in bestaande armaturen mogelijk

 Noodstroom toepassing mogelijk

 Piekspanning bescherming

 Minimaal 84 maanden garantie

 Valt binnen de EIA 2020 regeling

Het product

De Serie 08, het Duitse kwaliteitsproduct van 

TRiALED, onderscheidt zich t.o.v. de meeste 

LED buizen in de markt door een duidelijk 

langere levensduur, hogere efficiency en hogere 

kwaliteit.

Standaard is het Serie 08 LED system voorzien 

van een Digitaal Elektronisch Voorschakel 

Apparaat (externe sturing).

De LED‘s die worden toegepast in de Serie 08 

hebben het hoogste rendement (netto licht-

opbrengst van 138 lm/W tot 157 lm/W) zodat dit 

LED-systeem extreem energiezuinig is en 

kostenbesparend.

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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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

De Serie 08 is beschikbaar in de 120 cm en 150 cm uitvoering en met Wattages tussen 16,6 Watt

en 73,5 Watt. Als afdekking kan gekozen worden uit milky, helder of helder-gelinieerd.

De helder-gelinieerde afdekking heeft als voordeel dat de stralingshoek van de LED-Buis optisch

wordt vergroot voor een nog optimalere lichtval.

De Serie 08 kan worden gebruikt in zowel aanwezige armaturen als in nieuwe armaturen ongeacht

de producent. Voor vrijwaring voor personen- en zaakschade wordt door Trialed gezorgd

overeenkomstig ProdHaftG. (Absicherung durch Sachverständiger-Gutachten; Umbau erfüllt die

Anforderungen der 2006/95/EG).

Het Serie 08 LED systeem is VDE gecertificeerd. De productie locatie wordt door VDE regelmatig

gecontroleerd.

Modelaanduiding 

TRiALED

Lengte 

(cm)

Kleur-

temperatuur 

(Kelvin)

Energie-

efficiëntie-

klasse

Vermogen 

(Watt) *

CRI (Color

Rendering

Index)

Power 

Factor 

(PF)

Efficacy

lumen/Watt

Nominale 

lichtstroom  

(lm)

120-08-25-563U-4000xx 120 4000 A++ 16,6 W – 23,5 W > 85 > 0,95
129,2 lm/W tot 

148,8 lm/W

2293 lm tot 

3497 lm

120-08-25-563U-5000xx 120 5000 A++ 16,6 W – 23,5 W > 85 > 0,95
129,2 lm/W tot 

148,8 lm/W

2293 lm tot 

3497 lm

150-08-50-563U-4000xx 150 4000 A++ 22,5 W – 41 W > 83 ~ 0,95
137,8 lm/W tot 

157 lm/W

3285 lm tot 

6076 lm

150-08-50-563U-5000xx 150 5000 A++ 22,5 W – 41 W > 83 ~ 0,95
137,8 lm/W tot 

157 lm/W

3285 lm tot 

6076 lm

150-08-75-563U-4000xx 150 4000 A++ 50,5 W – 73,5 W > 83 ~ 0,95
139 lm/W tot   

156 lm/W

7317 lm tot 

11003 lm

150-08-75-563U-5000xx 150 5000 A++ 50,5 W – 73,5 W > 83 ~ 0,95
139 lm/W tot   

156 lm/W

7317 lm tot 

11003 lm
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