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Productvoordelen

- LED-straler voor montage aan een mast of

traverse, of aan een gebouw

- Behuizing : giet aluminium (AL1070), zwart

- Perfect warmtemanagement

- „Future proof“ systeem, V4A/RVS316  

verbindingen

- Optiek: PMMA, transparant, extreem UV-

bestendig, naar keuze met 20°, 40° of 90°

optiek

- Per straler kunnen verschillende optieken

toegepast worden voor optimale belichting

- Stroomvoorziening : elektronisch 

voorschakelapparaat met thermische 

beveiliging in separate kast

- Traploos instelbare kantelhoek (2 richtingen)

- Werkzame temperatuur : -40°C tot +50°C 

- Hoge efficacy tot 155 lm/W

- 0-10V dimbaar

- Optioneel handmatig dimbaar (draaiknop) of

via de app (Casambi)

- IP beschermingsklasse IP65

- Garantie tussen 84 en 150 maanden

- Nominale levensduur LED > 100.000 uur

(L80B10)

Productbeschrijving

De toekomstgerichte LED terreinverlichting van 

het Duitse TRiALED wordt onder andere 

gekenmerkt door een zeer hoge effectiviteit tot 

155 lm/W. 

Vanwege de robuuste bouwvorm is dit armatuur

bovendien weer- en windbestendig en zeer

onderhoudsarm.

De wettelijk beschermde modulaire bouwvorm

houdt in dat de gehele besturingstechniek

gescheiden is van de LED-straler. De 

besturingstechniek wordt separaat onder aan de 

mast geïnstalleerd. Dit garandeert een extreem

onderhoudsvriendelijk systeem met een zeer

lange levensduur. (patent pending)

De LED-straler is dimbaar, naar wens middels

handmatige bediening of per app.

Toepassingsgebieden

- Sportvelden, sportparken

- Gebouwen (buitenverlichting)

- Industriegebieden (havens, 

spoorwegemplacementen, buitenopslag)

- Parkeerterreinen



Productkenmerken
• Optiek naar keuze 20°, 40° of 90° (per straler kunnen verschillende optieken gemonteerd

worden voor een optimale verlichting van het terrein)

• Kleurtemperatuur : 5700K

• Accessoires (optioneel)

• mastadapters / traversen

• beschermkap (gaat vervuiling van de lens en lichthinder tegen)

• Optioneel dimbaar dmv handbediende draaiknop of via de app (Casambi)

STL960-12 (CxS = 0,91) STL240-12

STL1440-12 (CxS = 1,05)

Technische gegevens
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Modelaanduiding 

TRiALED
STL240-12-5700KK

STL960-12-5700KK 

Casambi of niet dimmen

STL1200-12-5700KK 

dimmen dmv draaiknop

STL1440-12-5700KK 

Casambi of niet dimmen

STL1800-12-5700KK

dimmen dmv draaiknop

Afmetingen mm (lxbxh) 735x300x205mm 911x1125x139,5mm 911x1125x139,5mm 1191x1125x139,5mm 1191x1125x139,5mm

Gewicht 9,1kg 23kg 23kg 31kg 31kg

Kleurtemperatuur 

(Kelvin)
5700K 5700K 5700K 5700K 5700K

Energie eff. klasse A++ A++ A++ A++ A++

Verbruik (Watt) * 240 960 1200 1440W 1800W

CRI (Color Rendering 

Index)
≥78 ≥78 ≥78 ≥78 ≥78

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

Effectiviteit (lm/W) 152lm/W 155lm/W 150lm/W 155lm/W 150lm/W

Nominale lichtstroom 36.420lm 148.800lm 180.000lm 223.200lm 270.000lm



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

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.

Productkenmerken
• Optimale belichting door variabel verstelbare modules

• Optimaal warmtemanagement door speciale Aluminiumlegering - het oppervlak van de

koelribben is dmv elektrostatische poedercoating zeer goed beschermd tegen corrosie, oxidatie

en veroudering. Het materiaal is duurzaam en eenvoudig te recyclen.

• De besturingstechniek (LED driver en –lichtregeling) wordt in een aparte kast onderaan de

mast gemonteerd. Hierdoor kunnen eventuele revisie- of onderhoudswerkzaamheden zeer

eenvoudig en met geringe kosten uitgevoerd worden (een hoogwerker is niet nodig). Dit

principe van het scheiden van LED armatuur en elektronica is door TRiALED in Duitsland

rechtelijk beschermd.
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