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Πληροφορίεσ Προϊόντοσ
Το νζο προϊόν τθσ GE ςτθν ςειρά PAR56 προςφζρει μια τζλεια λφςθ
αντικατάςταςθσ τθσ λάμπασ αλογόνου PAR56 300W. Με υψθλι απόδοςθ
(1500lm), ευρεία γωνία δζςμθσ (90°) και μεγάλο χρόνο ηωισ (25000 hrs), ο
λαμπτιρασ αυτόσ αντικακιςτά αποτελεςματικά τον λαμπτιρα αλογόνου
PAR56 και παρζχει ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (περίπου95%).

Χαρακτηριςτικά








“A+" Ενεργειακι Κλάςθ
1500 lumens
25.000 Ώρεσ ηωισ ςτο L70
Θερμοκραςία Χρϊματοσ 6500K
Γωνία Δζςμθσ 90°
Κατάλλθλθ για λειτουργία ςε υγρό περιβάλλον (IP68) εκτόσ των ακροδεκτϊν
Αντικατάςταςθ λαμπτιρων πιςίνασ 12V.

Προδιαγραφζσ
•
•
•
•
•
•
•

EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
EN 61547 Equipment for general lighting purposed EMC immunity requirements
EN 61000-3-2 Limits for harmonic current emissions (equipment rated current <=16A)
EN 61000-3-3 Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems (equipment rated current <=16A)
IEC 62471 Photo biological safety of lamps and lamp systems
EN 62560 Self-ballasted lamps for general lighting services by voltage > 50V - safety specification
EN 62493 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
Ο λαμπτιρασ πιςίνασ PAR56 είναι κατάλλθλοσ μόνο για εγκατάςταςθ ςε πιςίνεσ.

Συνοπτική Περιγραφή
Τφποσ Watt

PAR56

16

Κάλυκασ

CCT
[K]

Screw Terminal

6500

Total
Lumens
1500

Γωνία CBCP
Δζςμησ
90

700

Ώρεσ
Ζωήσ L70
25,000

Συντελεςτήσ
Ιςχφοσ
0,9

Χαρακτηριςτικά
•
•
•
•

EEC

A+

Συςκ.

Κωδικόσ

6

93061072

Διαστάσεις [mm]

Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ 70
Τάςθ λειτουργίασ 12V
Άμεςθ ζναυςθ
Συντελεςτισ Ιςχφοσ: 0.9

176.5

110

Θερμοκραςία λειτουργίασ
Θερμοκραςία Λειτουργίασ Περιβάλλοντοσ
-20°C ζωσ 40°C.

PAR56 Desired outputs
Thermal test point

ThsMaxforL70

60°C

Ths Max for B50

60°C

Λειτουργία και Συντήρηςη








Οι λαμπτιρεσ αποκθκεφονται και λειτουργοφν όπωσ οι παραδοςιακοί λαμπτιρεσ
Διατθρείτε τα ντουί και τουσ λαμπτιρεσ κακαροφσ
Μθν χρθςιμοποιείτε τον λαμπτιρα αν είναι ςπαςμζνοσ
Βεβαιωκείτε ότι ο λαμπτιρασ είναι κρφοσ πριν επιχειριςετε να τον βγάλετε
Ο λαμπτιρασ δεν ντιμάρεται
Ο λαμπτιρασ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για διακοςμθτικό φωτιςμό
Ο λαμπτιρασ πρζπει να τοποκετθκεί μζςα ςε φωτιςτικό
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GE Lighting is constantly developing and improving its products. For this reason, all product descriptions in this brochure are intended as a
general guide, and we may change speciﬁcations time to time in the interest of product development, without prior notiﬁcation or public
announcement. All descriptions in this publication present only general particulars of the goods to which they refer and shall not form part
of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability
arising from the reliance on such data to the extent permitted by law.
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