
Economy Twister
EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6

Ο Economy Twister είναι ένας βασικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού σπειροειδούς
σχήματος που παράγει τη φωτεινή ισχύ που χρειάζεστε. Εξοικονομεί ενέργεια έως και 80%

σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης, έχει 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και
παρέχει θερμό λευκό φως.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε

το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ
τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

• Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις
αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου,

άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή E27 [ E27]

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 6000 h

Κύκλος λειτουργίας 6000X

Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 6000 h

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 865 [ CCT με 6500K]

Φωτεινή ροή (ονομ.) 1450 lm

Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.) 1450 lm

Ανάθεση χρωμάτων Ψυχρό φως ημέρας

Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.) 88 %

Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.) 313

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 337

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 6500 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) 63 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) 70 %

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 ή 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 23,0 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 170 mA

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,3 s

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ελάχ.) 5 s

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (μέγ.) 40 s

Συντελεστής ισχύος (ονομ.) 0.6

Τάση (ονομ.) 220-240 V
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Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα Spiral

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 2,5 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 23 kWh

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871829121715200

Όνομα παραγγελίας προϊόντος EconomyTwister 23W CDL E27

1PF/6

EAN/UPC 8718291217152

Κωδικός παραγγελίας 21715200

Τοπικός κωδικός ETW/23/E27C/P6

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 6

Αρ. υλικού (12NC) 929689258201

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 0,077 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

F

C

EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6

Product D (max) C (max) F (max)

EconomyTwister 23W CDL E27 1PF/6 61,5 mm 118,5 mm 50,5 mm

Economy Twister
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