
Η κομψότητα συναντά
την αποδοτικότητα
MASTER LEDbulb

Οι λαμπτήρες MASTER LEDbulb αποδίδουν ρυθμιζόμενης έντασης φως δημιουργώντας
φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα. Με τη μοναδική τους σχεδίαση αποδίδουν ομοιόμορφο
θερμό λευκό φως και αποτελούν ιδανική πρόταση αντικατάστασης των λαμπτήρων
πυράκτωσης. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και κατάλληλοι για δημόσιους
χώρους και χώρους υποδοχης, όπως εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, σκάλες, όπου τα
φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά.Είναι σχεδιασμένοι για αντικατάσταση των συμβατικών
λαμπτήρων, προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος
συντήρησης διατηρώντας την υψηλη ποιότητα φωτισμού. Μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers τύπου
leading-edge).

Οφέλη
• Συμβατότητα με υπάρχοντες λαμπτήρες για εύκολη αντικατάσταση
• Έως 80% εξοικονόμηση ενέργειας
• Χαμηλό κόστος συντήρησης

Χαρακτηριστικά
• Δυνατότητα ρυθμιζόμενης έντασης
• Συμβατοί με μεγάλο εύρος ρυθμιστών έντασης
• Αποδίδουν θερμό λευκό
• χωρίς ακτινοβολία IR και UV

Εφαρμογή
• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
• Είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, αίθουσες υποδοχής και αναμονής
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Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

• Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air

space)

• Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

C

Product D C

MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL 60,5 mm 109 mm

D

C

Product D C

MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL 60,5 mm 108 mm
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Έγκριση και εφαρμογή
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 6 kWh

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Μόνο με ροοστάτες

συγκεκριμένου

τύπου

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση (ονομ.) 220-240 V

Αντίστοιχη ισχύς 40 W

Ισχύς (ονομ.) 5,5 W

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s

 
Γενικές πληροφορίες
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 25000 h

Κύκλος μεταγωγής 50000

 
Τεχνικός φωτισμός
Κωδικός χρώματος 822-827

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2200, 2700 K

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 80

Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας

ζωής (ονομ.)

70 %

Φωτεινή ροή (ονομ.) 470 lm

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)

Σχήμα λαμπτήρα A60

 
Θερμοκρασία
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας

(ονομ.)

80 °C

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Λυχνιολαβή

30630100 MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL E27

30624000 MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL B22
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MASTER LEDbulb

© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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