
MASTER LEDcandle
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til

almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De

dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker

samtidig til at skabe den ønskede atmosfære.Lyskilderne i klart eller matteret glas

monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til

alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er

kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som

er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give

lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er

tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der

sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.De

flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt,

iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel E27 [ E27]

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Nominel levetid (nom.) 25000 h

Interval mellem tænd/sluk 50000X

Teknisk type 4-25W

 

Lysteknisk

Farvekode 822-827 [ justerbar varm hvid]

Lysstrøm (nom.) 250 lm

Farvebetegnelse Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) - K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 65 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (nom.) 80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

 

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 4 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 25 mA

Wattforbrugsækvivalent 25 W

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) instant full light

Effektfaktor (nom.) 0.7

Spænding (nom.) 220-240 V
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Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 85 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar

Lyskildeform P48

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Velegnet til effektbelysning No

Energiforbrug kWh/1000 t. 4 kWh

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869645380300

Ordreproduktnavn MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48

CL

EAN/UPC – produkt 8718696453803

Ordrekode 45380300

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

10

SAP-materiale 929001140102

Nettovægt (stykke) 0,072 kg

Målskitse

LED DT 4-25W E27 P48 CL

Product D C

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL 48 mm 93 mm

Fotometriske data
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