ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
P CLAS A 75 FR 8.5 W/2700 K E27
PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM | Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED, κλασσικό σχήμα

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
–
–
–
–

Ιδανικά για διακοσμητικές εγκαταστάσεις
Οικιακές εφαρμογές
Γενικός φωτισμός
Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

__

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
–
–
–
–
–
–
–

Σχεδιασμός, διαστάσεις, φωτεινή ροή συγκρίσιμα με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως ή αλογόνου
Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Ανθεκτική κατασκευή ενάντια στις δονήσεις
Χωρίς υπεριώδη και σχεδόν χωρίς υπέρυθρη ακτινοβολία στη φωτεινή δέσμη
Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού
Χαμηλή θερμική απόδοση (σε σύγκριση με το βασικό προϊόν αναφοράς)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ
–
–
–
–
–

Επαγγελματικοί λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
Λυχνιολαβή: E27
Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
Διάρκεια ζωής: έως και 15.000 ώρες
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς κατασκευής

8,50 W

Ονομαστική κατανάλωση

8,50 W

Ονομαστική τάση

220…240 V

Συχνότητα λειτουργίας

50…60 Hz

Συντελεστής ισχύος λ

> 0,90

Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα

75 W

Φωτομετρικά δεδομένα

__

Ονομαστική φωτεινή ροή

1055 lm

Ονομαστική φωτεινή ροή

1055 lm

Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος

2700 K

Συντελεστής συντήρησης φωτεινής [calc.]

0,70

Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1

Warm White

Θερμοκρασία χρώματος

2700 K

Φωτεινή ροή

1055 lm

Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra

≥80

Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας

≤6 sdcm

Φωτοτεχνικά στοιχεία
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)

< 0,50 s

Χρόνος εκκίνησης

< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό μήκος

105,0 mm

Διάμετρος

60,0 mm

Εξωτερική λυχνία

A60

Μήκος

105,0 mm
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Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας
Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc

58 °C

Διάρκεια ζωής
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα

15000 h

Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα

15000 h

Αριθμός κύκλων μεταγωγής

100000

Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής

0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
Βάση (τυπικός προδσιορισμός)

E27

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο

0,0 mg

Χωρίς υδράργυρο

Ναι

Σχέδιο / έκδοση

Γαλακτόχρωμη

Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ

Ναι

Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν

Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω
της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός
, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED
είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις
πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί
να διαφέρει από την τυπική τιμή/Σε εξέλιξη, προκαταρκτικά στοιχεία/Σε
προετοιμασία/LED lamps contain several electronic components. Under
unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of
resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors
influencing this are the installation, the design of the lamp holder and
the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the
transformer (harmonics or electronic resonance)

__

Δυνατότητες
Dimmable

Ναι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

A++

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

A++

Κατανάλωση ενέργειας

9 kWh/1000h

Κατηγηριοποιήσεις ανά χώρα
Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα

DRAA/F-8,5/827-220-240-E27-60

Αναφορά παραγγελίας

LEDPCLA75D 8,5W

ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ LOGISTIC
Κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος
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Μονάδα συσκευασίας
(Τεμάχια / Μονάδα)

Διαστάσεις (μήκος x
πλάτος x ύψος)

Όγκος

Μεικτό βάρος
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4058075808294

P CLAS A 75 FR 8.5
W/2700 K E27

Shipping carton box
10

315 mm x 131 mm x
126 mm

5.20 dm³

593,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής
ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε
στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι
χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

__
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