
Tornado T2
Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας υψηλής απόδοσης. Αυτός ο λαμπτήρας αποτελεί τον
καλύτερο συνδυασμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Ένα
επιπλέον πλεονέκτημά του είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do

not use a vacuum cleaner.

• Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The

European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή E14 [ E14]

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 10000 h

Κύκλος λειτουργίας 10000X

Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 10000 h

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 827 [ CCT με 2700K]

Φωτεινή ροή (ονομ.) 505 lm

Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.) 505 lm

Ανάθεση χρωμάτων Θερμό λευκό (WW)

Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.) 88 %

Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.) 463

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 420

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2700 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) 62 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 82

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) 65 %

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 ή 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 8,0 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 60 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

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι
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Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα Spiral

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 2,0 mg

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,5 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 8 kWh

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871829111716200

Όνομα παραγγελίας προϊόντος Tornado T2 8W WW E14 220-240V

1PF/6

EAN/UPC 8718291117162

Κωδικός παραγγελίας 11716200

Τοπικός κωδικός TOR2/8/E14W/P6

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 6

Αρ. υλικού (12NC) 929689134302

Net Weight (Piece) 0,048 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

F

C

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

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

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6 47,5 mm 96,5 mm 40,5 mm

Tornado T2
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