
Plusline ES Small
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία.

Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για
διακοσμητικά φωτιστικά και για ασφάλεια ή προβολείς φωτισμού εργασίας.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή R7S [ R7s]

Θέση λειτουργίας UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h

Κύκλος λειτουργίας 8000X

Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 2000 h

 

Τεχνικός φωτισμός

Φωτεινή ροή (ονομ.) 2220 lm

Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.) 2220 lm

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2900 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) 18,5 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 100

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής

(ελάχ.)

80 %

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Power (Rated) (Nom) 120,0 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,52 A

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,0 s

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.) instant full light

Συντελεστής ισχύος (ονομ.) 1

Τάση (ονομ.) 230 V

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)

Σχήμα λαμπτήρα T11 [ T 11mm]

 

Έγκριση και εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 120 kWh

 

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.) 900 °C

Θερμοκρασία βάσης (μέγ.) 350 °C

Θερμοκρασία βάσης (μέγ.) 350 °C

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 872790085216500

Όνομα παραγγελίας προϊόντος Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

EAN/UPC 8727900852165

Κωδικός παραγγελίας 85216500

Τοπικός κωδικός ECHAL/120/R7S/S

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 100

Αρ. υλικού (12NC) 924587444210
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Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 9,000 g

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Product D (max) B (max) B B (min) C (max)

Plusline 118mm 2y 120W R7s

230V 1BB

11 mm 115,8 mm 114,2 mm 112,6 mm 118 mm
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