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®

De actieramen en pijlunits van Tralert® staan bekend om degelijkheid, kwaliteit en goede 
prijsstelling in combinatie met snelle levertijden. Wij produceren een actieraam geheel in 
eigen beheer en stellen daarbij hoge kwaliteitseisen. De toegepaste led lampen voldoen aan 
alle normeringen welke door de overheid opgelegd.

Overheid, waaronder o.a. gemeenten en rijkswaterstaat, behoren tot onze vaste klantenkring.  
Ook worden onze actieramen veelvuldig toegepast op voertuigen t.b.v. loonbedrijven, 
hoveniers, veeg- en bermmachines en worden veelvuldig bij wegbebakening toegepast.

De toegepaste led lampen op de actieraamwerken zijn duidelijk herkenbaar aan de platte 
behuizing of de behuizing met een rubberen rand, heldere uitstraling door de hoge kwaliteit 
van de toegepaste led's in combinatie met de unieke gepatenteerde lens. Een led lamp 
200mm (flasher) is voorzien van 60 high quality perfomance led's, welke een helderheid 
hebben die uniek is in zijn soort. Onze actieramen kunnen geproduceerd worden in iedere 
gewenste afmeting.

De pijlunits welke Tralert® levert zijn van hoge kwaliteit met ingebouwde flashers en gesealde 
electronica. De standaard maten zijn 600x600mm of 1000x1000mm en er kan gekozen 
worden voor 8, 13 of 15 flashers in de 80mm of 200mm uitvoering.



Details 

Voordelen Tralert actieraamwerken/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden volgens

alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en prestatietest EN50293
tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere led lamp is voorzien van 60 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp voldoen deze

nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led lampen met 4 led’s,
bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• Flasher met rubberen rand om de lamp biedt extra bescherming aan de lamp bij stoten.
Deze rand is uniek bij flashers.

• Gebruik van verzwaarde gasveren
• Rood/wit reflecterende banen (3M folie klasse 3), is de beste in zijn klasse.
• Actieraamwerken worden geproduceerd uit 2 lagen gegalvaniseerd staal.
• Actieraamwerken kunnen qua afmetingen worden aangepast naar klantspecificatie.
• Actieraamwerken geschikt voor type I (50 km) en type II wegen (80 km)

Artikelnummers 

AR 1200x2000 SCHARNIEREND 

Actieraam 1200x2000, scharnierend 

Actieraam 1200 x 2000mm, scharnierend (alleen op bestelling leverbaar) 



Actieraam 2000x1200mm, scharnierend 

Actieraam 2000 x1200mm, scharnierend (alleen op bestelling leverbaar) 

Details 

Voordelen Tralert actieraamwerken/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden volgens

alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en prestatietest EN50293
tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere led lamp is voorzien van 60 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp voldoen deze

nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led lampen met 4 led’s,
bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• Flasher met rubberen rand om de lamp biedt extra bescherming aan de lamp bij stoten.
Deze rand is uniek bij flashers.

• Gebruik van verzwaarde gasveren
• Rood/wit reflecterende banen (3M folie klasse 3), is de beste in zijn klasse.
• Actieraamwerken worden geproduceerd uit 2 lagen gegalvaniseerd staal.
• Actieraamwerken kunnen qua afmetingen worden aangepast naar klantspecificatie.
• Actieraamwerken geschikt voor type I (50 km) en type II wegen (80 km)

Artikelnummers 

AR 2000x1200 SCHARNIEREND 



Details 

Voordelen Tralert actieraamwerken/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden

volgens alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en
prestatietest EN50293 tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere led lamp is voorzien van 60 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp

voldoen deze nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led
lampen met 4 led’s, bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• Flasher met rubberen rand om de lamp biedt extra bescherming aan de lamp bij
stoten. Deze rand is uniek bij flashers.

• Gebruik van verzwaarde gasveren
• Rood/wit reflecterende banen (3M folie klasse 3), is de beste in zijn klasse.
• Actieraamwerken worden geproduceerd uit 2 lagen gegalvaniseerd staal.
• Actieraamwerken kunnen qua afmetingen worden aangepast naar klantspecificatie.
• Actieraamwerken geschikt voor type I (50 km) en type II wegen (80 km)

Artikelnummers 

AR 1400x1400 SCHARNIEREND

Actieraam 1400x1400mm, scharnierend 

Actieraam 1400 x 1400mm, scharnierend (alleen op bestelling leverbaar) 



Flashers 200mm met rubberen behuizing Master 

Uiterst solide flasher, met rubberen rand, voltage 12/24V en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Master lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 70 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 
AH per uur 5 mtr kabel  

Artikelnummer 

20L8LMPBN12A 

12-24 V GND
Aansluitschema op basis van 1 
Masterlamp en 3 slavelampen

20L8LMPBN12A / Master

20L8LPBN12AC5 / Slave 20L8LPBN12AC5 / Slave

20L8LPBN12AC5 / Slave



Flashers 200mm met rubberen behuizing Slave 

Uiterst solide flasher, met rubberen rand, 12 Volt en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Slave lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 70 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 AH 
per uur 5 mtr kabel  

Artikelnummer 

20L8LPBN12AC5 

Aansluitschema op basis van 
1 Controlbox met 4 slave flashers

+12/24 GND

GW44207

PHOTOCELL



Flashers 200mm Slim-line Master 

Zeer platte flasher, multivoltage 12/24 Volt en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Master lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 39 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 
AH per uur 5 mtr kabel  
Bevestiging achterzijde, schroeven max. 1cm 
in behuizing draaien

Artikelnummer 

20SL-L12A  

Aansluitschema op basis van 1 
Masterlamp en 3 slavelampen

12-24 V GND

20SL-M12A  /  Slave

20SL-M12A  /  Slave
20SL-M12A  /  Slave

20SL-L12A  /  Master



Flashers 200mm Slim-line Slave 

Zeer platte flasher, 12 Volt en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Slave lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 39 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 
AH per uur 5 mtr kabel  
Bevestiging achterzijde, schroeven max. 1cm in 
behuizing draaien

Artikelnummer 

20SL-M12A  

+12/24 GND

GW44207

PHOTOCELL Aansluitschema op basis van 
1 Controlbox met 4 slave flashers



Flashers 200mm Slim-line met oren Master 

Zeer platte flasher, multivoltage 12/24 Volt en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Master lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 39 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 
AH per uur 5 mtr kabel  
Aantal oren tbv bevestiging is 8, diameter 
bevestingsgaten is 215mm

Artikelnummer 

20SL-L12A-O 

Aansluitschema op basis van 1 
Masterlamp en 3 slavelampen

12-24 V GND

20SL-M12A-O  /  Slave

20SL-M12A-O  /  Slave
20SL-M12A-O  /  Slave

20SL-L12A-O  /  Master



Flashers 200mm Slim-line met oren Slave 

Zeer platte flasher met oren, 12 Volt en amber kleurig licht. 

Details 

De LED lampen onderscheiden zich in: 

•kwaliteit
•helderheid van de LED’s
•speciale lenstechnieken (parabolische reflectoren)
•veiligheidsnormering EN12352
•prestatietest EN50293
•Lens gemaakt van Altuglas HFI-7 ® met 60 prismatische 'single' lenzen voor
groothoek lichtverdeling. 92% transparant coëfficiënt

•mechanische testen t.w. M1/M2/M3/M4 en zijn om deze redenen zeer gewild als
verlichting op actieraamwerken.

Specificaties 

Slave lamp 
EN12352 klasse L8H  
M1,M2,M3,M4-IP55  
60 LED Primax ® 
Lichtintensiteit> 4800 cd  
Afmetingen: Ø 200 mm x 39 mm 
Stroomverbruik bij 1 sec. aan -1 sec. uit: 1.6 
AH per uur 5 mtr kabel  
Aantal oren tbv bevestiging is 8, diameter 
bevestingsgaten is 215mm

Artikelnummer 

20SL-M12A-O

+12/24 GND

GW44207

PHOTOCELL Aansluitschema op basis van 
1 Controlbox met 4 slave flashers



Pijlunit 600x600mm, 13x80mm flashers amber

Details 

Voordelen Tralert pijlunits/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden

volgens alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en
prestatietest EN50293 tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere LED lamp is voorzien van 18 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp

voldoen deze nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led
lampen met 4 led’s, bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• De flasher zijn in het paneel geplaatst om de lamp zo extra bescherming te bieden
• De pijlunits worden geproduceerd uit gegalvaniseerd staal.
• De pijlunits zijn in 3 afmetingen leverbaar (600x600mm & 900x900mm & 1060x1060mm)

en er kan gekozen worden voor 8, 13 of 15 flashers in het paneel.

Artikelnummer 

MTA60x13-80

• Met de bedieningseenheid kunt u kiezen hoe de pijl ingesteld moet worden, het
paneel in- en uitschakelen en handmatig de dag- en nachtstand selecteren.



Pijlunit 900x900mm, 8x200mm flashers amber

Details 

Voordelen Tralert pijlunits/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden

volgens alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en 
prestatietest EN50293 tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere led lamp is voorzien van 18 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp

voldoen deze nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led 
lampen met 4 led’s, bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• De flasher zijn in het paneel geplaatst om de lamp zo extra bescherming te bieden
• De pijlunits worden geproduceerd uit gegalvaniseerd staal.
• De pijlunits zijn in 3 afmetingen leverbaar (600x600mm & 900x900mm & 1060x1060mm)

en er kan gekozen worden voor 8, 13 of 15 flashers in het paneel.

Artikelnummer 

MTA90x8-200



Pijlunit 900x900mm, 13x200mm flashers amber

Details 

Voordelen Tralert pijlunits/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden

volgens alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en 
prestatietest EN50293 tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere LED lamp is voorzien van 18 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp

voldoen deze nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led 
lampen met 4 led’s, bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• De flasher zijn in het paneel geplaatst om de lamp zo extra bescherming te bieden
• De pijlunits worden geproduceerd uit gegalvaniseerd staal.
• De pijlunits zijn in 3 afmetingen leverbaar (600x600mm & 900x900mm & 1060x1060mm)

en er kan gekozen worden voor 8, 13 of 15 flashers in het paneel.

Artikelnummer 

MTA90x13-200

• Met de bedieningseenheid kunt u kiezen hoe de pijl ingesteld moet worden, het paneel
in- en uitschakelen en handmatig de dag- en nachtstand selecteren.

90
0,

0

900,0

40,0



Pijlunit 1060x1060mm, 15x200mm flashers amber

Details 

Voordelen Tralert pijlunits/led-lampen: 

• Led lampen automatisch 12V of 24V
• De LED lampen van Tralert™ hebben als grote voordeel dat deze geleverd worden

volgens alle benodigde keuringen t.w. veiligheidsnormering EN12352 en 
prestatietest EN50293 tevens mechanische test t.w. M1/M2/M3/M4.

• Automatische lichtsensor (zonnecel)
• Iedere LED lamp is voorzien van 18 led’s, bij een uitval van 10% per led lamp

voldoen deze nog steeds aan de normering (andere actieraamwerken gebruiken led 
lampen met 4 led’s, bij 10% uitval moeten deze officieel de openbare weg verlaten)

• De flasher zijn in het paneel geplaatst om de lamp zo extra bescherming te bieden
• De pijlunits worden geproduceerd uit gegalvaniseerd staal.
• De pijlunits zijn in 3 afmetingen leverbaar (600x600mm & 900x900mm & 1060x1060mm)

en er kan gekozen worden voor 8, 13 of 15 flashers in het paneel.

Artikelnummer 

MTA90x15-200

• Met de bedieningseenheid kunt u kiezen hoe de pijl ingesteld moet worden met dit
model kan ook kruis geselecteerd worden, het paneel in- en uitschakelen en 
handmatig de dag- en nachtstand selecteren.
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