Lighting

Economy Twister
EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6
Economy Twister este o gamă de bază de lămpi fluorescente compacte, cu formă
spiralată, care vă oferă fluxul luminos de care aveţi nevoie. Acestea reduc cu până la
80 % consumul de energie în comparaţie cu becurile cu incandescenţă, au o durată
de viaţă de 10 ori mai mare şi generează lumină albă caldă.

Warnings and safety
• Spargerea unui bec este extrem de puţin probabil să aibă un impact asupra sănătăţii. Dacă un bec se sparge, aerisiţi camera timp
de 30 de minute şi îndepărtaţi bucăţile, preferabil cu mănuşi. Puneţi-le într-o pungă de plastic închisă şi duceţi-le la unităţile
locale de colectare a deşeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiţi aspiratorul.
• Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deşeuri speciale şi oferite unităţilor locale de colectare a deşeurilor în vederea
reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla
etc.

Catalog de date
General Information

Indice de redare a culorii (nom.)

81

Baza elementului de fixare

E27 [ E27]

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii

70 %

Durată de viață nominală (nom.)

6000 h

la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

Ciclu comutare pornit/oprit

6000X

Operating and Electrical
Light Technical

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Cod culoare

827 [ CCT de 2700 K]

Putere consumată (W) (Nom)

12,0 W

Flux luminos (nom.)

741 lm

Curent lampă (nom.)

90 mA

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

741 lm

Timp de pornire (nom.)

0,3 s

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Timp de încălzire până la 60% lumină (min.)

5s

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)

88 %

Timp de încălzire până la 60% lumină (max.)

40 s

Coordonată cromatică X (nom.)

463

Factor de putere (nom.)

0.6

Coordonată cromatică Y (nom.)

420

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperatură de culoare corelată (nom.)

2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

61 lm/W
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Economy Twister

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase

Nume comandă produs

EconomyTwister 12W WW E27
220-240V 1PF/6

Nu

Approval and Application

EAN/UPC – Produs

8718291217039

Cod de comandă

21703900

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Conținut de mercur (Hg) (max.)

2,0 mg

Numărător SAP – Pachete per exterior

6

Consum de energie kWh/1000 h

12 kWh

Material SAP

929689218501

Greutate netă SAP (bucată)

0,051 kg

Product Data
Cod complet produs

871829121703900

Cote
Product

D (max)

EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6

47,5 mm 94 mm

C (max) F (max)
40,5 mm

Twister 12W/827 E27 220-240V 50/60Hz
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