
22968   AR-111 LED SL/NW/SR
Світлодіодне джерело світла

Dokument utworzono: 08.07.2020, 17:02
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової
сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux AR-111 LED — це світлодіодна версія галогенних
освітлювальних приладів, проте їх конструкція робить їх
зовнішній вигляд відмінним від класичних галогенних
освітлювальних приладів. Kanlux AR-111 LED відрізняється
тривалим терміном служби та низьким споживанням
енергії. Цей освітлювальний прилад рекомендовано
застосовувати скрізь, де він буде помітним через свої
декоративні властивості. Особливістю цих освітлювальних
приладів є застосування фірмових діодів EPISTAR, що
гарантує найвищу якість освітлення.

ЗАГАЛЬНІ  ДАНІ:

Колір: срібний
Лампа призначена для акцентного освітлення: так
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 54
Діаметр (мм): 111

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 12 DC
Номінальна потужність (Вт): 11
Матеріал: пластмаса
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: AR-111
Тип діода: LED SMD
Номінальний загальний світловий потік (лм): 900
Колір лампи: біла
Колірна температура (К): 4000
Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6
Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Номінальний кут випромінювання (°): 40
Номінальний кут випромінювання (°): 40
EEI джерело світла: A+
Номінальний струм лампи (мА): 940
Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 12
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 82
Тривалість запалювання (с): ≤0,5
Тривалість розігрівання лампи до 60% повного
світлового потоку (с): незначний
Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2
Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5%
po 1000h
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коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90
коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального терміну служби [%]: ≥70
коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80
Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт):
66
Номінальний корисний світловий потік (лм): 710
Форма джерела світла: spot


