
O L I S Q
L I G H T  G E O M E T R Y

Vroeger werden eenvoudige halfbolvormige ‘knieschijf’-armaturen ingezet, tegenwoordig zorgt OLISQ met zijn nieuwe, maar 
universele uitstraling voor uitstekend, homogeen licht en een aantrekkelijke sfeer. Een breed scala aan montagetypes, afmetingen 
en accessoires voor wand- en plafondverlichting biedt alle vrijheid voor oplossingen op maat, optimaal afgestemd op de specifieke 
toepassing. In alle zones in de administratieve, onderwijs- en gezondheidssector waar mensen vrij bewegen en elkaar ontmoeten.

DUURZAAM EN EFFICIËNT 

De uitwisselbare printplaat en kappen gecombineerd met een  
tijdbesparend montage- en renovatieconcept, kenmerken OLISQ  
als een kostenefficiënte en installatievriendelijke oplossing die  
op alle fronten voldoet aan de Ecodesign-richtlijn. 

MINIMALISTISCH DESIGN,  
TALLOZE OPTIES

Een universeel minimalisme waarin geometrisch design en een  
gereduceerde vormentaal samenvloeien tot een holistisch concept  
voor een moderne inrichting met licht:

OLISQ garandeert een eigentijdse oplossing voor verlichtings- 
concepten in gangen, trappenhuizen, foyers en lounges, sanitaire  
of ook sociale ruimtes.



OLISQ
IN EEN HANDOMDRAAI  
GERENOVEERD

Niet in de laatste plaats vanwege het lampenverbod dat in maart 
2023 van kracht wordt, is er meer vraag dan ooit naar alternatieve 
oplossingen voor de conventionele fluorescentielampen. Met  
zijn optimaal op renovatie afgestemde kenmerken is de OLISQ de 
perfecte oplossing voor 1:1 renovatie. 

Zowel de buitenafmetingen als de boor- en voedingspunten zijn 
identiek aan veel gangbare oudere producten zoals TRILUX 740N, 
Deca, 3331 en vele andere. Met zijn uitstekende prestaties kunnen 
zo zonder moeite energiebesparingen tot 61% worden bereikt, 
met geïntegreerde sensortechnologie of LiveLink lichtmanagement 
zelfs tot 91%. Tegelijkertijd garandeert de hogere haalbare ver-
lichtingssterkte dat wordt voldaan aan de herziene EN 12464-1. 

Drie vormen, één ontwerp, alle functionaliteiten. Naast drie  
vormen in diverse afmetingen zijn verschillende lichtstromen, 
-kleuren en Active-varianten verkrijgbaar. Ook achteraf kunnen 
kleuren nog individueel worden aangepast of functionele upgrades 
worden uitgevoerd, wat OLISQ tot een armatuursysteem maakt 
dat lang meegaat. Niet boren. Niet schilderen. Gewoon OLISQ. 

Snelle en eenvoudige hulp bij renovaties vindt u op:  
www.trilux.com/refurbishment

Nieuwe armaturen moeten niet enkel  
blijvend energie besparen, maar ook  
een doordachte bijdrage leveren aan  
een duurzamere toekomst.

OFFICE & ADMINISTRATION
In gangen, foyers of trappenhuizen – 
OLISQ biedt een uniform design met een 
unieke flexibiliteit wat betreft vorm, grootte, 
montagetype en beschermingsklasse.  
Met de mogelijkheid om de kleur aan het 
passen aan het bedrijf worden de armaturen  
ook onderdeel van de corporate identity.

EDUCATION
Met de HCL-optie bieden de armaturen ook 
uitstekend licht in scholen, universiteiten  
en andere onderwijsinstellingen. Door de 
enorme flexibiliteit in vormen, montagetypes 

 
en kleuren kunnen grotere gebouwen  
aantrekkelijk worden ingedeeld. 

HEALTHCARE
De varianten met de speciale bescher-
mingsgraad IK08 (optioneel met  
vandalismebescherming) en HCL voor  
patiëntenkamers alsook de noodlicht-  
en sensorarmaturen maken een toe- 
passing in het hele gebouw met maximale 
veiligheid mogelijk. OLISQ is ook  
geschikt voor gebruik in sanitaire en  
doucheruimtes.

INDUSTRY
Kan ook keihard zijn: met de bescher-
mingsgraad IP40 of IP54, IK03 of IK08 staat 
de armatuur in veeleisende omgevingen  
zijn mannetje, als standaardversie met 
D-markering ook in bedrijfsgebouwen met 
brandrisico. 

OLISQ

Montagewijze
Opbouw, semi-inbouw, gependeld

Afstraalkarakteristiek
Breed

Armatuur-lichtstroom
R: 1.000 - 6.000 lm  
Q: 1.800 - 4.500 lm  
L: 2.000 - 7.500 lm

Kleurweergave-index /  
kleurtemperatuur
3000 K  
4000 K  
Active (2700 K – 6500 K)  
Ra > 80

Armatuurkleur
Wit

Beschermingsgraden
IP40, IP54

Schakelwijze
Schakelbaar, dimbaar (DALI)

Connectivity:
LiveLink SwarmSens, koppeling van master- 
sensorarmatuur met slave-armaturen via bluetooth

Extra uitrusting
Wand-/plafondverlichting  
HFS-bewegingssensor  
Enkelvoudig batterijsysteem, 3 uur  
Varianten voor nachtschakeling (ET2)

Accessoires
Decoratieve lijsten (individueel aanpasbaar),  
semi-inbouwbehuizingen, kabelophanging,  
diefstalbeveiliging, vervangende kappen,  
vervangende led-modules

TRILUX

LIGHTING SOLUTIONS & SERVICES

INFORMATIE & ADVIES:
dankzij een uitgebreid portfolio met intelligente tools en 
individuele adviesdiensten vindt u moeiteloos uw perfecte 
oplossing. 

DIGITAL SERVICES:
Met onze Digital Services kunnen klanten het potentieel  
van digitale verlichtingsoplossingen volledig benutten.  
Het resultaat: meer comfort, meer transparantie en lagere 
kosten.

FINANCIERING:
profiteer van de voordelen van een efficiënt en degelijk 
verlichtingssysteem – met een financieringsvorm die past  
bij uw individuele wensen.

PROJECTMANAGEMENT:
desgewenst kunnen wij het volledige projectmanagement op 
ons nemen – dit vereenvoudigt de weg naar een verlichtings-
oplossing op maat en een perfecte coördinatie van de 
noodzakelijke werkzaamheden. 

TECHNISCHE DIENSTEN:
bij onze technische diensten neemt een betrouwbare aan-
bieder uit het partner-netwerk alle montagewerkzaamheden 
op zich.

EFFICIËNT EN GAAT LANG MEE: 
het hoge rendement (tot 140 lm/W) garandeert een permanent 
laag energieverbruik, terwijl de lange levensduur van 50.000 uur 
bij L90 en 100.000 uur bij L80 de algehele bedrijfs- en onder-
houdskosten laag houdt.

UNIVERSEEL DESIGN: 
het puristische design van de OLISQ-lichtserie past in elke  
architectuur. In alle drie de vormen biedt deze dezelfde functies 
en een grote vrijheid in de vormgeving – dankzij de verschillende 
montagemogelijkheden (opbouw, semi-inbouw of hangend),  
die individueel in het totaalconcept passen.

DESIGNELEMENTEN – RAL NAAR KEUZE: 
accessoires en sierlijsten maken een precies passende enscene-
ring van licht en ruimte mogelijk. De sierringen zijn verkrijgbaar 
in elke gewenste RAL-kleur. 

SLAGVASTHEID: 
zelfs de basisversie met IK03 is ideaal voor gebruik in gangen  
en trappenhuizen. Voor een nog grotere schokbestendigheid zijn 
alle varianten ook standaard verkrijgbaar met IK08. 

MULTILUMEN: 
bij de multilumen-versie kan de lichtstroom in de armatuur  
per schakelaar of app worden gevarieerd. Ideaal om de armatuur 
ook later nog aan gewijzigde omstandigheden aan te passen.

DRAADLOZE NETWERKEN – INTELLIGENTIE  
INBEGREPEN: 
optioneel kunnen de armaturen met LiveLink ’SwarmSens’  
draadloos in een netwerk worden opgenomen en bieden  
ze functies zoals HCL of ’meelopend licht’. Ook noodverlichting  
en andere sensorvarianten zijn mogelijk.

GREEN DEAL – DUURZAAM OP ALLE FRONTEN: 
efficiëntie en duurzaamheid maken van OLISQ een voorbeeld als 
het gaat om duurzaamheid – het voldoet aan de meest recente 
milieunormen en garandeert met ’Made in Germany’ snelle  
levering, minimale emissies en dankzij geoptimaliseerde  
verpakkingsconcepten, minder afval. Post-productie-recycling 
zorgt voor een efficiënte circulaire economie en gemakkelijke  
reviseerbaarheid voor een duurzaam gebruik.

Ontdek alle voordelen en details over de nieuwe  
OLISQ armatuurserie, binnenkort ook beschikbaar  
in vierkante en langwerpige versies.

OLISQ
VOOR UW GRENZELOZE  
MOGELIJKHEDEN

OLISQ
HIGHLIGHTS

Een overzicht van de hoogtepunten  
en efficiënte voordelen van OLISQ –  
voor planners, installateurs,  
opdrachtgevers en gebruikers van  
bedrijfspanden.

OLISQ combineert een strak design met een bijzondere  
rijkdom aan facetten voor verschillende ideeën qua inrichting 
en gebruik. De eenvoudige bediening van het systeem en de 
grenzeloze variatie maken van OLISQ een universele oplossing 
voor allerlei toepassingsgebieden. 

OLISQ
EÉN FAMILIE – TALLOZE TOEPASSINGSGEBIEDEN

DRIE VORMEN, ÉÉN DESIGN,
ALLE FUNCTIONALITEITEN
OLISQ is verkrijgbaar in drie vormen, rond, vierkant  
en langwerpig, en in negen maten. Allemaal met dezelfde 
kenmerken. Het minimalistische geometrische  
design van OLISQ zorgt voor een perfecte performance –  
visueel, lichttechnisch en functioneel.

UNIVERSELE UITSTRALING
Vroeger werden halfbolvormige ‘knieschijf’-armaturen 
ingezet, tegenwoordig zorgt OLISQ in een ronde variant 
voor een moderne ambiance met een tijdloos design. 
Hier vloeien vorm en functie samen tot een perfect  
geheel – voor een homogeen uiterlijk met maximale  
efficiëntie dat blijvend is.

HET NIEUWE TIJDPERK VOOR WANDEN  
EN PLAFONDS
De verschillende montagetypes, afmetingen en  
accessoires van OLISQ bieden nieuwe vormgevings-
mogelijkheden voor verlichtingsconcepten op maat.  
Ook latere aanpassingen of functionele upgrades  
zijn mogelijk.

SNELLE MONTAGE, EENVOUDIGE RENOVATIE
Slimme features zoals het kliksysteem maken een snelle montage 
mogelijk, evenals een efficiënte 1:1 renovatie van veel bestaande 
 oplossingen door gebruik te maken van de voorhanden boor- en 
 voedingspunten. Alle componenten zitten in de volgorde van montage 
in de doos, wat de installatie versnelt en beschadiging en vervuiling 
voorkomt. Ook de reviseerbaarheid is duurzaam: de hoogwaardige 
OLISQ is eenvoudig uiteen te halen, de led-module kan zonder 
 gereedschap worden vervangen.22
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BESCHERMD TEGEN SCHOKKEN  
EN PLENSWATER
Met zijn verschillende beschermingsgraden  
en slagvastheden (IP40/IP54 en IK03/IK08) is de 
OLISQ armatuurserie ideaal voor toepassingen met 
hogere eisen – of het nu gaat om trappenhuizen, 
sanitaire- of doucheruimtes.

LICHT EN RUIMTE PRECIES PASSEND GEËNSCENEERD
Dankzij decoratieve ringen in elke gewenste RAL-kleur kent OLISQ bijna  
geen grenzen qua vormgevingsmogelijkheden – de OLISQ armatuurfamilie  
past ideaal in individuele lichtconcepten en ook in de CI van bedrijven. 

300 mm
707 cm2

400 mm
1257 cm2

500 mm
1964 cm2

600 mm
2827 cm2

OLISQ R

OLISQ Q

325 mm
1056 cm2

425 mm
1806 cm2

Breedte: ca. 200 mm Lengtes: ca. 635 / 1235 / 1535 mm

OLISQ L


