
Η εναλλακτική λύση!
PL-Q 4 ακίδων

Ο PL-Q είναι ένας αποδοτικός, συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού τετράγωνου σχήματος, ο
οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά διακοσμητικού φωτισμού. Εκτός ότι
προσφέρει το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, παρέχει επίσης την
ελευθερία σχεδιασμού συγκεκριμένα για επίπεδα φωτιστικά οροφής ή τοίχου, λόγω του
μικρού του ύψους ενσωμάτωσης και της ομοιόμορφης κατανομής φωτός. Η έκδοση 4

ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα.

Οφέλη
• Μικρό ύψος ενσωμάτωσης
• Δυνατότητα επιλογής από πολλά χρώματα φωτός
• Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI <gt/>80)

• Ρύθμιση έντασης φωτισμού έως ποσοστό 10%

Χαρακτηριστικά
• Κάλυκας 4 ακίδων
• Τεχνολογία τρι-φωσφορικού φθορισμού

Εφαρμογή
• Ιδανικός για εφαρμογές όπως διαδρόμους, τουαλέτες, κλιμακοστάσια και χώρους

υποδοχής

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία

περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF

• Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων
ηλεκτροδίων

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30

λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και
αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
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Versions

LPPR PLQ4P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product U (max) D (max) D1 (max) C (max) C1 (max) F (max) E (max)

PL-Q 16W/

835/4P 1CT/

10BOX

40 mm 13,7 mm 27,5 mm 138 mm 49 mm 40,5 mm 135 mm

PL-Q 38W/

830/4P 1CT/

10BOX

46,5 mm 18,9 mm 33 mm 203 mm 76 mm 41 mm 200 mm

Γενικές πληροφορίες
Βάση-κάλυμμα GR10Q

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Ναι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 3 mg

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 4 mg

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Συντεταγμένη

χρωματικότητας X (ονομ.)

Συντεταγμένη

χρωματικότητας Y (ονομ.) Ανάθεση χρωμάτων

Σχετική θερμοκρασία

χρώματος (ονομ.)

Απόδοση φωτεινότητας

(ονομαστική) (ονομ.)

27206525 PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX 0,409 0,394 Λευκό (WH) 3500 K 66,6 lm/W

27172325 PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX 0,44 0,403 Θερμό λευκό (WW) 3000 K 75 lm/W

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Order Code Full Product Name Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)

27206525 PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX 0,195 A

Order Code Full Product Name Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)

27172325 PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX 0,430 A

Έγκριση και εφαρμογή

PL-Q 4 ακίδων
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Order Code Full Product Name Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες

27206525 PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX 17 kWh

Order Code Full Product Name Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες

27172325 PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX 39 kWh

PL-Q 4 ακίδων
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