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ЗАГАЛЬНІ  ДАНІ:

Колір: білий
Лампа призначена для акцентного освітлення: ні
Мождивість співпраці з притемнювачем: ні
Живлення світлодіодних люмінісцентних ламп Т8:
однобічний
Довжина (мм): 602
Ширина (мм): 28
Висота (мм): 602
Діаметр (мм): 28
Глибина (мм): 28
Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Коефіцієнт потужності лампи: 0.9
Номінальна потужність (Вт): 9
Матеріал плафону: скло
Джерела світла: T8 LED
Тип діода: LED SMD
Номінальний загальний світловий потік (лм): 1440
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:
1440
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у
кулі (360°)
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Цоколь: G13
Номінальна тривалість роботи лампи (год): 30000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥30000
Номінальний кут випромінювання (°): 220
Номінальний кут випромінювання (°): 220
Номінальний струм лампи (мА): 45
Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 9
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 160
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
Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°С): -10÷40
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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
Форма джерела світла: liniowa

ДАНІ  ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 25
Вага нетто одиниці [г]: 112
Граматура [г]: 163.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 64.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 4.09
Ширина коробки [см]: 19
Висота коробки [см]: 19
Довжина коробки [см]: 69
Обсяг коробки [м³]: 0.024909
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АКСЕСУАРИ:

26069 T8 LED STARTER Replacement LED light switch
(26069)


