
O L I S Q
G E O M E T R I A  Ś W I A T Ł A

Tam, gdzie wcześniej stosowano zwykłe półkuliste oprawy, OLISQ zapewnia teraz doskonałe, jednolite światło i atrakcyjną  
atmosferę z nowym, ale uniwersalnym rozsyłem światła. Szeroki wybór typów montażu, rozmiarów i akcesoriów do oświetlenia 
ściennego i sufitowego daje pełną swobodę w tworzeniu indywidualnych rozwiązań dostosowanych do konkretnego zastosowania.  
We wszystkich strefach ruchu i spotkań w sektorze administracyjnym, edukacyjnym i zdrowotnym.

ZRÓWNOWAŻENIE I WYDAJNOŚĆ 

Wymienna płytka drukowana, wymienne klosze oraz krótki czas montażu  
i modernizacji wyróżniają OLISQ jako ekonomiczne i łatwe w instalacji  
rozwiązanie zgodne z dyrektywą ekoprojektu i aktualnymi warunkami  
finansowania. 

MINIMALISTYCZNY DESIGN,  
MNÓSTWO OPCJI

Uniwersalny minimalizm, w którym geometryczne wzornictwo,  
zredukowany język stylistyczny i szlachetność w dotyku łączą się ze  
sobą, tworząc całościową koncepcję nowoczesnej aranżacji wnętrz  
z wykorzystaniem światła:

OLISQ gwarantuje nowoczesne rozwiązanie koncepcji oświetlenia  
w korytarzach, klatkach schodowych, foyer i miejscach spotkań,  
strefach sanitarnych, jak również w poczekalniach i strefach  
przebywania.



OLISQ
BŁYSKAWICZNA  
MODERNIZACJA Nie tylko ze względu na zakaz stosowania niektórych źródeł  

światła, który wejdzie w życie w marcu 2023 r., ale również ze 
względu na większe zapotrzebowanie na alternatywne rozwiązania 
dla tradycyjnych świetlówek. Dzięki swoim cechom OLISQ jest  
idealnym rozwiązaniem do modernizacji oświetlenia 1:1. 

Zarówno wymiary zewnętrzne, jak i punkty wiercenia i zasilania są 
identyczne jak w wielu popularnych starszych produktach, takich 
jak TRILUX 740N, Deca, 3331 i wiele innych. Dzięki doskonałej  
wydajności można bez problemu oszczędzić do 61%, a przy  
zastosowaniu czujników lub sterowania oświetleniem LiveLink  
do 91% energii. Jednocześnie możliwość uzyskania wyższego  
natężenia oświetlenia gwarantuje zgodność ze zmienioną normą 
EN 12464-1. 

Trzy kształty, jedna stylistyka, wszystkie funkcje. Oprócz trzech 
kształtów w różnych rozmiarach do wyboru są różne strumienie 
świetlne, kolory i warianty aktywne. Indywidualizacja koloru czy 
rozszerzenie funkcji oprawy możliwe są również w późniejszym 
czasie, dzięki czemu OLISQ jest bardzo przyszłościowym  
systemem oświetleniowym. Bez wiercenia. Bez malowania.  
Po prostu OLISQ. 

Szybką i łatwą pomoc w zakresie doboru systemu  
modernizacyjnego można znaleźć na stronie:  
www.trilux.com/refurbishment

Ustawodawca wymaga rozwiązań,  
które nie tylko trwale oszczędzają energię, 
ale także w przemyślany sposób  
przyczyniają się do zapewnienia bardziej 
zrównoważonej przyszłości.

BIURA I  ADMINISTRACJA
Czy to w korytarzach, foyer, czy na klatkach 
schodowych – OLISQ oferuje jednolite 
 wzornictwo z wyjątkowo wszechstronnym 
wyborem kształtu, wielkości, montażu 
i stopnia ochrony. W opcjonalnym wariancie 
w kolorze korporacyjnym oprawy mogą też 
być częścią identyfikacji wizualnej firmy.

EDUKACJA
Dzięki opcji HCL oprawy zapewniają  
również doskonałe oświetlenie w szkołach, 
na uczelniach i w innych placówkach  
edukacyjnych. Dzięki ogromnej  
różnorodności kształtów, rodzajów montażu 

i kolorów większe budynki można  
atrakcyjnie podzielić na strefy. 
 

OPIEKA ZDROWOTNA
Warianty o specjalnym stopniu ochrony  
IK08 (opcjonalnie z zabezpieczeniem przed 
wandalizmem) i HCL do pokoi pacjentów,  
a także oprawy do oświetlenia awaryjnego  
i oprawy z czujnikami umożliwiają  
zastosowanie w całym budynku przy  
zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.  
OLISQ nadaje się również do stosowania  
w pomieszczeniach sanitarnych  
i prysznicowych.

PRZEMYSŁ
Może znieść niejedno: dzięki stopniom 
ochrony IP40 oraz IP54, IK03 lub IK08  
oprawa sprawdza się w wymagających  
środowiskach, a w wersji standardowej  
z oznaczeniem D także w miejscach  
eksploatacji zagrożonych pożarem. 

OLISQ

Rodzaj montażu
Natynkowy, częściowo podtynkowy, zwieszany

Charakterystyka rozsyłu światła
Szeroki

Strumień świetlny oprawy
R: 1000 – 6000 lm  
Q: 1800 – 4500 lm  
L: 2000 – 7500 lm

Wskaźnik oddawania barw /  
temperatura barwowa
3000 K  
4000 K  
Active (2700 K – 6500 K)  
Ra > 80

Kolor oprawy
Biały

Stopnie ochrony
IP40, IP54

Rodzaj przełączania
Przełączalne, ściemnialne (DALI)

Łączność
LiveLink SwarmSens, połączenie oprawy typu master 
z czujnikiem z oprawami typu slave przez Bluetooth

Wyposażenie dodatkowe
Rozjaśnienie ściany i sufitu,  
Czujnik ruchu HFS,  
System na jedną baterię, 3-godzinne  
Warianty do przełączania nocnego (ET2)

Akcesoria
Ramki dekoracyjne (z możliwością indywidualizacji), 
obudowa do wbudowania częściowego, zwieszaki 
linkowe, zabezpieczenie przed kradzieżą, wymienne 
klosze, wymienne moduły LED

TRILUX

ROZWIĄZANIA I USŁUGI OŚWIETLENIOWE

INFORMACJE I  DORADZTWO:
Szeroka gama inteligentnych narzędzi i spersonalizowane 
usługi doradcze pomagają w łatwy sposób określić właściwe 
rozwiązanie dla danego projektu. 

USŁUGI CYFROWE:
Dzięki naszym usługom cyfrowym klienci mogą w pełni 
wykorzystać potencjał cyfrowych rozwiązań oświetleniowych. 
Zapewnia to większy komfort, większą przejrzystość i niższe 
koszty.

FINANSOWANIE:
Skorzystaj z zalet nowoczesnej i wydajnej instalacji 
oświetleniowej i wybierz formę finansowania, która  
odpowiada Twoim indywidualnym oczekiwaniom.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Na życzenie przejmujemy kompletne zarządzanie projektem – 
ułatwia to drogę uzyskania oświetlenia dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i zapewnia idealną koordynację prac. 

USŁUGI TECHNICZNE:
Dzięki naszym usługom technicznym wszystkie prace 
montażowe są przeprowadzane przez niezawodnego  
wykonawcę z naszej sieci partnerskiej.

EFEKTYWNOŚĆ I  TRWAŁOŚĆ: 
Wysoka sprawność (do 140 lm/W) gwarantuje stałe niskie  
zużycie energii, a długa trwałość do 50 000 h w przypadku  
L90 i 100 000 h w przypadku L80 zapewnia niskie koszty  
eksploatacji i konserwacji.

UNIWERSALNE WZORNICTWO: 
Purystyczne wzornictwo serii opraw OLISQ pasuje do każdej  
architektury. Wszystkie trzy wersje oferują te same funkcje  
i dużą swobodę aranżacji – różne opcje montażu (natynkowy,  
częściowo podtynkowy lub podwieszany) umożliwiają indywidualne 
dopasowanie do określonej koncepcji.

ELEMENTY STYLISTYCZNE – RAL DO WYBORU: 
Akcesoria i maskownice dekoracyjne pozwalają na idealne  
dopasowanie aranżacji światła i pomieszczenia. Pierścienie  
dekoracyjne dostępne są w dowolnym kolorze RAL. 

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: 
Nawet wersja podstawowa z IK03 idealnie nadaje się do  
zastosowania w korytarzach i klatkach schodowych. Wszystkie 
warianty są również dostępne w standardzie z IK08 zapewniającym 
jeszcze większą odporność na uderzenia. 

MULTILUMEN: 
W wersji multilumen strumień świetlny można zmieniać  
przełącznikiem w oprawie lub w aplikacji. To idealne rozwiązanie 
umożliwiające również w późniejszym czasie dostosowanie  
oprawy do nowych warunków.

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA –  
Z  INTELIGENTNYMI ROZWIĄZANIAMI: 
Opcjonalny system LiveLink ”SwarmSens” pozwala na  
bezprzewodowe łączenie opraw. Oferuje on funkcje takie jak  
HCL lub ”oświetlenie podążające”, a także światło awaryjne  
i inne warianty czujnikowe.

ZIELONY ŁAD – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
NA WSZYSTKICH POZIOMACH: 
Efektywność i trwałość sprawiają, że OLISQ jest wzorem  
do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju –  
spełnia najnowsze normy środowiskowe, a ”Made in Germany” 
gwarantuje krótkie drogi dostaw, minimalną emisję, a dzięki 
zoptymalizowanym koncepcjom pakowania redukcję odpadów. 
Recykling poprodukcyjny zapewnia wydajną gospodarkę  
o obiegu zamkniętym, a łatwa możliwość rewizji długi okres  
użytkowania.

Poznaj wszystkie zalety i szczegóły nowej  
serii opraw OLISQ – już wkrótce również  
w wersji kwadratowej i podłużnej.

OLISQ
NIEOGRANICZONE  
MOŻLIWOŚCI

OLISQ
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Najważniejsze cechy i zalety OLISQ –  
dla projektantów, instalatorów,  
inwestorów i użytkowników lokali  
użytkowych.

OLISQ łączy w sobie surowy design z wyjątkowym bogactwem 
możliwości umożliwiających realizację różnych pomysłów  
na aranżację i użytkowanie wnętrz. Prosta obsługa systemu 
i jego nieograniczona różnorodność sprawiają, że OLISQ jest 
uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zakresów zastosowań. 

OLISQ
JEDNA RODZINA – WIELE ZASTOSOWAŃ

TRZY KSZTAŁTY,  JEDNA STYLISTYKA,  
WSZYSTKIE FUNKCJE

OLISQ dostępna jest w trzech kształtach – okrągłym, 
kwadratowym i podłużnym – oraz w dziewięciu  
rozmiarach. Wszystkie o spójnych cechach.  
Minimalistyczny geometryczny design i szlachetność  
w dotyku opraw OLISQ zapewniają idealny wygląd,  
światło i funkcjonalność.

UNIWERSALNA EMISJA ŚWIATŁA
Tam, gdzie wcześniej stosowano półkuliste oprawy, 
OLISQ zapewnia nowoczesny, okrągły wygląd  
o ponadczasowym wzornictwie. Tutaj forma i funkcja 
idealnie łączą się ze sobą, zapewniają spójny wygląd 
przy najwyższej wydajności i trwałości.

NOWA ERA OŚWIETLENIA ŚCIENNEGO 
I  SUFITOWEGO
Różnorodne rodzaje montażu, rozmiary i akcesoria 
opraw OLISQ otwierają możliwości projektowania  
indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Możliwe  
są również późniejsze zmiany lub rozszerzenia funkcji.

SZYBKI MONTAŻ,  PROSTA MODERNIZACJA
Przemyślane funkcje, takie jak system zatrzaskowy, umożliwiają  
błyskawiczny montaż oraz efektywną i sprawną modernizację 1:1 wielu  
istniejących rozwiązań przy wykorzystaniu istniejących punktów wiercenia  
i zasilania. Wszystkie komponenty są ułożone w kartonie w kolejności 
montażu, co przyspiesza instalację i pozwala uniknąć uszkodzeń  
i zabrudzeń. Możliwość rewizji zapewnia długi okres użytkowania:  
wysokiej jakości oprawę OLISQ można łatwo otworzyć i wymienić  
moduł LED bez użycia narzędzi.22
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OCHRONA PRZED WSTRZĄSAMI  
I  BRYZGAMI WODY
Dzięki różnym stopniom ochrony i odporności  
na uderzenia (IP40/IP54 i IK03/IK08) seria opraw 
OLISQ doskonale sprawdza się również przy  
podwyższonych wymaganiach – zarówno na  
klatkach schodowych, jak i w pomieszczeniach  
sanitarnych czy prysznicowych.

PRECYZYJNIE DOPASOWANE OŚWIETLENIE I  ILUMINACJA POMIESZCZENIA
Pierścienie dekoracyjne w dowolnym kolorze RAL dają niemal nieograniczoną swobodę  
aranżacji z wykorzystaniem rodziny opraw OLISQ, które świetnie nadają się do indywidualnych 
koncepcji oświetleniowych, także z uwzględnieniem wizerunku firmy. 

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

Szerokość: ok. 200 mm Długość: ok. 635 / 1235 / 1535 mm

OLISQ L


