Lighting

Η επαγγελματική λύση
κυκλικού LED
CorePro LEDtube κυκλικό
Ο κυκλικός λαμπτήρας CorePro LEDtube ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED στην
παραδοσιακή μορφή του επιμήκη λαμπτήρα φθορισμού. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί
ειδικά για την αντικατάσταση των κυκλικών επιμήκων λαμπτήρων που λειτουργούν με
εξάρτημα G10q. Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χαρακτηρίζεται από
μεγάλη διάρκεια ζωής σε παρεμφερή σχήματα.

Οφέλη
• Απλή, γρήγορη λύση αντικατάστασης απλής τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας
• Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά
• Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικό
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εύκολη εγκατάσταση
• Συμβατικό σχήμα για να χωρά στα υφιστάμενα φωτιστικά

Εφαρμογή
• Οικιακή εφαρμογή
• Διάδρομοι & κλιμακοστάσια
• Χώροι στάθμευσης
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Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
A3

Product

A1

A2

A3

A2

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

30 mm

238 mm

298 mm

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

30 mm

238 mm

298 mm

A1
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Τεχνικός φωτισμός

Έγκριση και εφαρμογή
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες

20 kWh

Order Code

Full Product Name

Κωδικός χρώματος

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)

Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)

A+

66042000

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

840

4000 K

66044400

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

865

6500 K

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Όχι

φωτισμού

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Συχνότητα εισόδου

50 έως 60 Hz

Τάση (ονομ.)

220-240 V

Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)

20 W

Χρόνος έναρξης (ονομ.)

0,5 s

Γενικές πληροφορίες
Λυχνιολαβή

G10Q

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)

30000 h

Κύκλος μεταγωγής

50000X

Τεχνικός φωτισμός
Γωνία δέσμης (ονομ.)

120 °

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)

80

Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας

70 %

ζωής (ονομ.)
Φωτεινή ροή (ονομ.)

2100 lm

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Σχήμα λαμπτήρα

Σωλήνας, μονό
άκρο

Θερμοκρασία
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)

45 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)

-20 °C

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας

60 °C

(ονομ.)
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)

65 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)

-40 °C
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© 2020 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

www.lighting.philips.com

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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