LED TL - T5 - 115cm - 18W - +3000Lm

LED TL - T5 - 115cm - 18W - 2100Lm

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 15,50
€ 15,50

Vraag een scherpe offerte aan!

Beschrijving
Deze LED T5 buis is geschikt voor T5 armaturen met een conventioneel voorschakelapparaat (met TL-starter). Het is ook mogelijk om deze T5
buis rechtstreeks op 230 Volt aan te sluiten (let wel op dat je de L en N op de kant van de voeding zet).
De buis is voorzien van 120 Lumen per Watt LEDs en een aluminium achterkant voor optimale koeling. De LED driver (EMC) is geïsoleerd voor
een optimale levensduur.
T5 armatuur ombouwen of starter wisselen
Deze LED buizen kun je 1-op-1 omwisselen met de traditionele T5 buizen. Ombouwen is niet nodig, alleen de starter wisselen voor een dummystarter (deze dien je apart te bestellen).
Let op: Wij adviseren om de armatuur wel om te bouwen op plaatsen waar meer dan 10 buizen op 1 stroomgroep zitten. Wij raden wij het sterk
af om dan alleen de LED starter om te wisselen. De hoeveelheid spanning die door de LED starters loopt wordt dan teveel, waardoor de
levensduur sterk achteruit gaat, zeker als u de buizen professioneel (lange brandtijd per dag) gebruikt. Wij kunnen je in deze situatie dan ook
geen garantie meer geven als je de armatuur niet ombouwt.

Bespaar direct > 50% op uw energierekening >10 jaar lang.

Product specificaties:
Verbruik: 18 Watt
Fitting: T5
Voltage: AC90~264V / 50-60 Hz
Powerfactor: >0,9
Lichtsterkte: 2100 Lumen (Lumenbehoud: >70% na 30.000 branduren)
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Efficiëntie: 120 Lumen/Watt
Lichtkleur: 3000, 4000 en 5000 Kelvin (warm wit cq. wit cq. koelwit)
Kleurweergave-index: >85 Ra
Stralingshoek: 120°
Beschermingsgraad: IP20
Bedrijfstemperatuur: -20°C - +45°C
Branduren: gemiddeld 50.000 uren
Aansluiting: Single Sided Power

Toepassingen en omschrijving:
Meer dan volwaardige vervanger voor de conventionele TL buis.
*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks
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