
LICHTSANERING  
MET TRILUX

DE BESTE TIJD OM OVER TE 
STAPPEN OP HET BESTE LICHT.

Oude, inefficiënte armaturen moeten vernieuwd worden, zo snel, eenvoudig en goedkoop mogelijk.

Vanaf februari 2023 worden namelijk stapsgewijs zowel de RoHS-richlijn (EU) 011/65/EU als de Ecodesign- 
verordening (EU) 2019/2020 van kracht. Verlichtingsmiddelen en armaturen die kwikzilver bevatten en/of niet  
voldoen aan de minimale efficiëntiewaarden mogen weliswaar nog worden gebruikt maar mogen niet meer in  
omloop worden gebracht (zie afbeelding) – met uitzondering van resterende voorraden. Het beste kunt u ons er  
nu al op aanspreken om een integrale en vooral duurzame sanering van uw bestaande verlichtingsinstallatie te  
plannen. 

LED-verlichtingssystemen zijn de optimale saneringsoplossing om tegemoet te komen aan de strengere eisen  
als het gaat om de naleving van richtlijnen en normen en om een algeheel economisch perspectief.

Ze bieden ook nog eens voordelen bij de lichtkwaliteit, de levensduur, de installatie- en bedrijfsveiligheid  
alsmede bij het gebruiksgemak en worden door de overheid gesubsidieerd. 

Wij adviseren u met alle plezier rondom het complexe onderwerp sanering en ontwikkelen samen met u de  
optimale oplossing.

Uit-
fasering

   Soort lamp Normen

1 
september 

2021

CFL-i Compacte fluorescentielamp, 
geïntegreerd VA... (EU) 

2019/2020 
Ecodesign-
verordening

FL - T2/T7 7 mm – fluorescentielamp...

FL - T12/T38 38 mm – fluorescentielamp...

25 februari 
2023

CFL-ni Compacte fluorescentielamp, ook 
niet geïntegreerd VA... RoHS

Longlife LFL Fluorescentielamp > 25.000 h RoHS

FL – R T5/T16 16 mm – ringvormige 
fluorescentielamp RoHS

HS... CRI > 60 
(<80,≤ 105 W)

Hogedruknatriumlamp verbeterde 
kleurweergave-index RoHS

25 augustus 
2023

FL – T8/T26 26 mm – fluorescentielamp RoHS

FL – T5/T16 16 mm – fluorescentielamp RoHS

25 februari 
2025 FL – R T9 29 mm – ringvormige 

fluorescentielamp RoHS

25 februari 
2027

HS... ≤ 105 W, 
CRI > 80

Hogedruknatriumlamp verbeterde 
kleurweergave-index RoHS

HI... Metaalhalide-hogedruklamp RoHS www.trilux.com/refurbishment

MEER INFORMATIE:



LICHTSANERING MET TRILUX

Alles, maar wel simpel
   
•  Lichtkwaliteit is levenskwaliteit: welzijn en veiligheid zijn twee belangrijke aspecten die rechtstreeks  

profiteren van goed licht. Daarom staat de lichtkwaliteit bij TRILUX voorop, vooral ook bij het saneren  
van uw oude installatie. 

•  Ongecompliceerd gesaneerd met ons full-service aanbod: het maakt niet uit of u er alleen voor kiest de  
armaturen te vervangen of dat u gebruik wilt maken van verdere mogelijkheden. Wij begeleiden u met vaste  
contactpersonen en ons enorme partnernetwerk van het eerste advies tot aan de montage en het onderhoud  
van uw verlichtingsinstallatie. Indien nodig ondersteunen we u met ons serviceteam ook doelgericht tijdens af-
zonderlijke projectfasen. Overigens: wij saneren ook terwijl het bedrijf gewoon doorgaat en reduceren op  
die manier de stilstandtijden. 

•  Integrale productoplossingen ook in bijzondere gevallen: Wij bieden u voor elke oude armatuur de passende, 
energie-efficiënte en integrale led-oplossing. Ook in speciale gevallen ontwikkelen wij voor u oplossingen op 
maat, bijv. bij bestaande plafonds of al voorhanden draagprofielsystemen.

•  Uw verlichtingsinstallatie kan meer dan alleen licht: ter aanvulling op de led-sanering zorgt ons licht-
managementsysteem LiveLink voor nieuw energiebesparingspotentieel door middel van lichtregeling  
en aanwezigheidsdetectie. Meelopend licht of Cloud Monitoring bieden een extra meerwaarde die geheel  
naar uw behoeften geïntegreerd kan worden.

•  Licht huren in plaats van kopen: saneren kan zo simpel zijn. Met Light as a Service huurt u de verlichtings-
installatie geheel zonder risico’s: wij adviseren, u beslist, wij realiseren. 
Desgewenst krijgt u een ‘Geheel Zonder Zorgen Pakket’ en profiteert u 
gedurende de hele contractperiode niet alleen van een optimale verlichting 
maar ook van de talloze voordelen van dit model. 

•  Laat u ondersteunen door de overheid: bij led verlichtingssystemen  
komt u, anders dan bij retrofit oplossingen, meestal in aanmerking  
voor aantrekkelijke subsidies van de overheid. Wij geven u graag advies, 
neem vandaag nog contact met ons op.
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