
Skutočná alternatíva
PL-Q 2 kolíkové

PL-Q je účinná kompaktná žiarivka štvorcového tvaru, ktorá sa zvyčajne používa

v dekoratívnych svietidlách. Vďaka malej montážnej výške a rovnomernému rozptylu

svetla ponúka energeticky účinnú prevádzku a zároveň slobodu dizajnu najmä pri

plochých stropných či nástenných svietidlách. Dvojkolíková verzia je určená na

používanie s elektromagnetickým predradníkom.

Výhody
• Malá montážna výška

• Výber viacerých farieb svetla

• Dobré podanie farieb (CRI <gt/>80)

Vlastnosti
• 2-kolíková pätica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom

a kondenzátorom

• Technológia trifosforových žiariviek

Aplikácie
• Ideálne na použitie v priestoroch, ako sú chodby, toalety, schodiská a recepcie

Varovanie a ochrana
• Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.

• Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia

svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.

• Stmievanie nie je možné.

• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Rozmerový obrázok

Product U (max) D (max) D1 (max) C (max) C1 (max) F (max) E (max)

PL-Q 16W/827/2P

1CT/10BOX

40 mm 13,7 mm 27,0 mm 138 mm 49 mm 40,5 mm 135 mm

PL-Q 16W/

830/2P 1CT/

10BOX

40 mm 13,7 mm 27,0 mm 138 mm 49 mm 40,5 mm 135 mm

PL-Q 16W/

835/2P 1CT/

10BOX

40 mm 13,7 mm 27,0 mm 138 mm 49 mm 40,5 mm 135 mm

PL-Q 28W/

830/2P 1CT/

10BOX

46,5 mm 18,9 mm 33,0 mm 203 mm 76 mm 41 mm 200 mm

Všeobecné informácie

Pätica krytky GR8

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 3 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 4,0 mg

Svetelné technické

Order Code Full Product Name

Súradnica

chromatickosti X (nom.)

Súradnica

chromatickosti Y (nom.) Označenie farby

Náhradná teplota

chromatickosti (men.)

Svetelná účinnosť (menovitá)

(nom.)

26965225 PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX 0,463 0,42 Tradičná biela 2700 K 66,6 lm/W

26987425 PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX 0,44 0,403 Teplá biela (WW) 3000 K 66,6 lm/W

26966925 PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX 0,409 0,394 Biela (WH) 3500 K 66,6 lm/W

27455725 PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX 0,44 0,403 Teplá biela (WW) 3000 K 73,2 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26965225 PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX 0,196 A

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26987425 PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX 0,195 A

Schválenie a použitie

PL-Q 2 kolíkové
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