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ATTRACTIEF EN SLIM 
GECONFIGUREERD



CONSTELA LED

MET LICHT EENVOUDIG 
OBJECTEN IN DE KIJKER 
ZETTEN

Het feit dat ze uitgerust kan worden met verschillende 
lichtmodules, vergroot de uitgesproken flexibiliteit van 
de ConStela LED nog. Ze kan zowel een plein verlichten 
als een individueel object doelgericht in de kijker zetten. 
Al haar veelzijdigheid en flexibiliteit dankt de puristisch 
vormgegeven ConStela LED aan een attractief en wel-
doordacht ontwerp dat de stedelijke ruimte dag en nacht 
opwaardeert door design en lichteffecten.

De ConStela LED brengt individualiteit en esthetiek in 
de stadsverlichting. Met de TRILUX-configurator is de 
modulaire lichtzuil snel en eenvoudig samen te stellen. 
Planners en architecten kunnen daarbij kiezen uit 
verschillende armatuurhoofden en standprofielen van 
verschillende hoogtes. Het resultaat is een lichtzuil op 
maat voor individuele verlichtingsoplossingen. 



Duidelijke vormen. Tijdloos design. 
De zeer sobere en ongecompliceerde vormgeving ver-
leent de ConStela LED een unieke tijdloze look. Deze 
armatuur komt ideaal tegemoet aan de hoge eisen die 
gesteld worden aan eigentijdse buitenarchitectuur.

Modulaire constructie. Volle flexibiliteit.
Het modulaire systeem maakt het mogelijk unieke licht-
zuilen samen te stellen door te kiezen uit standprofielen 
van verschillende hoogtes en verscheidene armatuur-
hoofden. Op verzoek voert TRILUX nog meer individuali-
seringen uit.

De TRILUX-configurator. De eenvoudigste weg naar 
licht op maat. 
De TRILUX-configurator combineert individuele modules 
in een handomdraai tot lichtzuilen op maat. 



Basic 80 Basic 110 Empor 80

¶ 230

30
00

/4
00

0/
50

00
/6

00
0

¶ 230

20
0

50
0

¶ 230

10
00

30
00

/4
00

0/
50

00
¶ 230

20
0

80
0

20
0

¶ 230

50
0

GEWOON DE PASSENDE OPLOSSING VOOR ELKE OMGEVING

Kies een armatuurhoofd

Kies de hoogte en het type van het standprofiel 

Kies het optimale toebehoren

ZO EENVOUDIG KUNT U UW EIGEN 
LICHTZUIL ONTWERPEN

Rotatiesymmetrisch (RB) of asymmetrisch (AB), 
naar keuze in warmwit of neutraalwit

Rotatiesymmetrisch (RB), naar 
keuze in warmwit of neutraalwit

*Toebehoren dient afzonderlijk besteld te worden.

GrondstukFlensplaat

Cilinder slot*

Kabeldoor-
voeropening 

Afscherming*

Het standprofiel is verkrijgbaar 
in zeven verschillende hoogtes 
(van 3 tot 6 m).

Kabelovergangskast met 
contactdoos*



360

Zo kan uw lichtzuil eruitzien

Kies de kleur die u wenst*

Optioneel: Op verzoek kan er een lichtmanagement-
systeem geïntegreerd worden.

Meer informatie en de configurator vindt u op 
www.trilux.com/constela. 

Gewoon uiterst flexibel.
De armatuurhoofden zijn traploos 360° 
draaibaar, zodat de oriëntatie ter plaatse 
nog precies geregeld kan worden.

*  Andere kleuren op 
aanvraag mogelijk.

Aankondiging: Binnenkort is de volledige lichtzuil ook standaard verkrijgbaar met ¶ 200 mm. 
Dit formaat is in het verleden al gerealiseerd als maatwerk voor specifieke projecten. 
Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rijtje. Neem gewoon contact met ons op.

VOORBEELDCONFIGURATIE

Algemeen
Diameter
Totale hoogte

Armatuurhoofd
Design
Lichtverdeling
Lichtkleur
Armatuurlichtstroom

Standprofiel
Hoogte boven grond
Bevestiging
Aantal luiken
Afzonderlijk grondstuk
Afscherming

Kleur
Naam
Antigraffitilak

230 mm
4,80 m

Empor 80
rotatiesymmetrisch
warmwit/neutraalwit
3.500 lm, 4.200 lm

4,00 m
Flensplaat
1
Ja
Nee

Antraciet
Nee



CONSTELA LED

GEREALISEERDE PROJECTEN 
MET LICHTZUILEN 

Universiteit van Paderborn Binnenstad van Unna 

Koblenzer Straße, Bonn

KÖ-Bogen, Düsseldorf Kulturbahnhof, Kassel

Historisch stadscentrum, Bad Laer Historisch stadscentrum, Bad Laer Binnenstad van Unna 



Breslauer Platz, KölnSimeonsplatz, Minden

Koblenzer Straße, Bonn Historisch stadscentrum, Bad Laer Uni. camp. Westerend, Frankfurt

KÖ-Bogen, Düsseldorf Evenementenhal Stadthalle Troisdorf 

Historisch stadscentr. Bad Laer

Universiteit van Paderborn Zuidelijke stadspoort, Lippstadt





CONSTELA LED

PROJECTSPECIFIEKE 
OPLOSSINGEN*

*  Andere projectspecifieke oplossingen zijn mogelijk. 
Vraag uw plaatselijke aanspreekpartner ernaar.



8841⋅⋅⋅ LED

KRACHTIG MET STIJL
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8841⋅⋅⋅ LED 8841K⋅⋅⋅ LED

De architectuur van een gebouw stopt niet bij de buiten-
gevel, maar zet zich voort in de omringende omgeving. 
Overdag accentueert de 8841 LED-markeringsarmatuur 
de inrichting van de buitenomgeving, terwijl ze in de 
schemer- en avonduren dankzij hoogstaande lichttech-
niek attractief, efficiënt en betrouwbaar wegen verlicht. 
De 8841 LED kan ingezet worden als markeringsarma-
tuur, lichtpaaltje of wandarmatuur en is verkrijgbaar 
met verschillende breedtes van lichtverdelingen, zodat 
ze optimaal aangepast kan worden aan de omgeving. 
De 8841 LED is uitstekend gewapend voor de toekomst. 
Door het gemakkelijk te vervangen armatuurhoofd is ze 
achteraf in een handomdraai aan te passen. 

Tijdloze elegantie. Creatieve vrijheid. 
Het tijdloos klassieke design geeft de 8841 LED een 
karakteristieke look en past even smaakvol in een 
representatieve als een decoratieve omgeving.

Flexibele familie. Licht op maat. 
De 8841 LED is verkrijgbaar als markeringsarma-
tuur, lichtpaaltje of wandarmatuur en kan naar keuze 
voorzien worden van een asymmetrische of rotatie-
symmetrische brede lichtverdeling en verschillende 
armatuurlichtstromen. Een optioneel standprofiel met 
doorlopend grondstuk biedt extra bescherming tegen 
vandalisme. 

Krachtige lichttechniek. 
De innovatieve lichttechniek garandeert een optimale 
lichtwerking bij minimale energiekosten. 

Opmerking in verband met de vormgeving:
De 8841⋅⋅⋅ LED markeringsarmatuur maakt met de 
ConStela LED-lichtzuil (Empor-hoofd) het totaal-
beeld compleet. Samen vormen ze een zeer mooie 
armaturen familie. 

Technische kenmerken:
• Armatuurlichtstroom: 700 lm, 800 lm
• Aansluitvermogen/efficiëntie: 9 W, 11 W/

max. 78 lm/W
• Levensduur: 50.000 (h) L80/B10
• Kleurweergave/-temperatuur: 730, 740
• Elektrische uitvoering: ET
• Afmetingen:

Lichtpaaltje: ¶ 170 x 660 mm (¶ x H)
Markeringsarmatuur: ¶ 170 x 1060 mm (¶ x H)

• Beschermklasse/beschermcategorie: 
IP65/veiligheidsklasse II 

• Lichtverdeling: rotatiesymmetrische brede lichtverde-
ling (RB)/asymmetrische brede lichtverdeling (AB)

Twee verschillende stralingskarakteristieken – asymmetrische brede 
lichtverdeling en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling – staan ter 
beschikking om de verlichtingstaken te vervullen.





TRILUX BENELUX

Vestiging Mechelen
Generaal de Wittelaan 9/18 (1ste v) 
B-2800 Mechelen
Tel. +32 (0) 15.40 90 10 
Fax +32 (0) 15.29 36 44 
info.be@trilux.com · www.trilux.com 

Vestiging Namur  
Centre de Compétences 
Wallonie-Bruxelles
Burogest Office Park –
Av. des Dessus de Lives 2
5101 Namur
Phone +32 (0) 81 41 36 41
Fax +32 (0) 81 41 39 41
info.be@trilux.com · www.trilux.com

Vestiging Amersfoort
Hardwareweg 5
NL-3821 BL Amersfoort
Tel. +31 (0) 33.4 55 77 10
Fax +31 (0) 33.4 56 41 40
info.nl@trilux.com · www.trilux.com
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