
Energeticky úsporná
žiarivka kompaktných
rozmerov
Economy stick

Energeticky úsporná nekrytá žiarivka, ktorá ponúka príjemné svetlo a zároveň šetrí aj

peniaze.

Výhody
• Vysoká energetická účinnosť (Európsky energetický štítok triedy A)

• Úspora až 80% v porovnaní so štandartnými žiarovkami

• Nízky obsah ortuti

Vlastnosti
• Takmer okamžitý štart bez blikania

• Šetrí až 80% energie

Aplikácie
• Určené ako náhrada za klasické žiarovky v spotrebiteľských aplikáciách, kde zdroj

nie je priamo viditeľný.

• Špeciálne vhodné pre interiérové aplikácie funkčných priestorov.

• Nevhodné pre stmievanie, elektronické spínanie alebo prevádzku s fotobunkami.

Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a

odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra

na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.

• Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na

spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná

recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
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Rozmerový obrázok

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

Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6 36,0 mm 143 mm 48,4 mm

Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 36,0 mm 160 mm 48,4 mm

Všeobecné informácie

Pätica krytky E27

 
Svetelné technické

Súradnica chromatickosti X (nom.) 313

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 337

Označenie farby Studené denné

svetlo

Náhradná teplota chromatickosti

(men.)

6500 K

LLMF at End of Nominal Lifetime

(Nom)

70 %

Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) 61 lm/W

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 alebo 60 Hz

Napätie (nom.) 220-240 V

Čas spustenia (nom.) 0,3 s

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky Tyč

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 2,0 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 1,5 mg

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

21675900 Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6 130 mA

21681000 Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 160 mA

Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1 000

h

21675900 Economy Stick 18W CDL E27 220-240 1PF/6 18 kWh

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1 000

h

21681000 Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 23 kWh

Economy stick
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Economy stick

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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