Lighting

Soluţia LED
profesionistă de
iluminat circular
CorePro LEDtube circular
CorePro LEDtube Circular integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de
formă tradiţională de tub fluorescent. Acest produs este proiectat special pentru a
înlocui tuburile fluorescente circulare care funcţionează pe instalaţii G10q. Asigură
economii de energie semnificative şi o durată de viaţă foarte mare, într-un factor de
formă similar.

Beneficii
• O soluţie simplă, rapidă, „plug and play” pentru montare pe vechile instalaţii
• Reducere semnificativă a consumului de energie
• Creează atmosfere de la alb cald la lumină naturală rece

Caracteristici
• Foarte eficient din punct de vedere energetic
• Creează atmosfere de la alb cald la lumină naturală rece
• Instalare uşoară
• Factor de formă convenţional care facilitează montarea în corpurile de iluminat
existente

Cerere
• Aplicaţie rezidenţială
• Coridoare şi scări
• Parcare

Product family leaflet, 2021, Martie 30

Informatie ce poate fi modificată

CorePro LEDtube circular

Versions

Cote
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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Light Technical

Approval and Application
Consum de energie kWh/1000 h

20 kWh

Order Code

Full Product Name

Cod culoare

Temperatură de culoare corelată (nom.)

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A+

66042000

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

840

4000 K

66044400

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

865

6500 K

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Operating and Electrical
Frecvență de intrare

50 to 60 Hz

Tensiune (nom.)

220-240 V

Putere (Evaluată) (nom.)

20 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

General Information
Baza elementului de fixare

G10Q

Durată de viață nominală (nom.)

30000 h

Ciclu de comutare

50000X

Light Technical
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)

120 °

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului

70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de
viață nominale (nom.)
Flux luminos (nom.)

2100 lm

Mechanical and Housing
Formă bec

Tube, singleended

Temperature
T-Ambient (max.)

45 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

Maximum T-case (nom.)

60 °C

T-Storage (max.)

65 °C

T-Storage (min.)

-40 °C
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