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Kanlux ES-111 LED е LED-версия на халогенни източници на
светлина, но дизайнът им се различава от класическия
халогенен вид. Светодиодите Kanlux ES-111 се
характеризират с дълготрайност и ниска консумация на
енергия. Източникът се препоръчва навсякъде, където се
вижда, поради своите декоративни качества. Отличителна
черта на тези източници е използването на маркови диоди
EPISTAR , което гарантира най-високо качество на
светлината.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: сребърен
Лампата е предназначена за акцентно осветление: да
Възможност за използване с димер: не
Височина [mm]: 56
Диаметър [mm]: 111

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Фактор на мощността на лампата: 0.5
Номинална мощност [W]: 11
Материал: пластмаса
Материал на дифузера: пластмаса
Източник на светлина: ES-111
Вид диод: LED SMD
Cумарния обявен светлинен поток [lm]: 900
Цвят на светлината: бяла
Цветова температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6
Индекс на цветопредаване Ra: ≥80
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 40
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 40
ЕЕI за източника на светлина: A
Номинален ток на лампата [mA]: 58
Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 11
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 82
Време за пускане [s]: ≤0,5
Време за загряване на лампата до 60% от пълния
светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на
лампата: <5% po 1000h
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коефициент на дълготрайност на лампата след
период от 6000h [%]: ≥90
коефициент на запазване на светлинния поток на
лампата след изтичане на номиналния срок на
експлоатация [%]: ≥70
коефициент на запазване на светлинния поток на
лампата след 6000h [%]: ≥80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 66
Номинален полезен светлинен поток [lm]: 730
Номинален върхов интензитет [cd]: 1390
Формата на светлинния източник: spot


