LED Αντικατάςταςθσ Υδραργφρου
Πλθροφορίεσ Προϊόντοσ
Ο λαμπτιρασ LED Mercury τθσ GE προςφζρει μια αςφαλι, αξιόπιςτθ και οικονομικά προςιτι εναλλακτικι λφςθ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ των λαμπτιρων HID υδραργφρου που χρθςιμοποιοφνται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. Οι
νζοι λαμπτιρεσ 35W LED Mercury τθσ GE αντικακιςτοφν άμεςα τουσ λαμπτιρεσ υδραργφρου 80W και 125W.
Η αντικατάςταςθ είναι άμεςθ και απλι αποφεφγοντασ τισ δαπανθρζσ αναβακμίςεισ. Ο ςτιβαρόσ ςχεδιαςμόσ του λαμπτιρα με
βάςθ E27 εξαςφαλίηει άμεςθ αντικατάςταςθ και ευκολία κατά τθν εγκατάςταςθ. Το αναβακμιςμζνο φωτιςτικό κα αποδϊςει
ζωσ και 75% εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ εξαιτίασ τθσ αυξθμζνθσ διάρκειασ ηωισ.
.

Ειδικά Χαρακτθριςτικά
Μακρά διάρκεια ηωισ
•
•
•

40,000 ϊρεσ (L70)
Διαρκεί 2x περιςςότερο από τουσ λαμπτιρεσ
Υδραργφρου
Ενεργι ψφξθ ςτο εςωτερικό του λαμπτιρα για να
εξαςφαλιςτεί μεγάλθ διάρκεια ηωισ

Υψθλι αποδοτικότθτα
•
•
•

Εξαιρετικι ενεργειακι απόδοςθ ζωσ 137 lm/w
Α ++ ενεργειακι ςιμανςθ
Χρθςιμοποιεί 75% λιγότερθ ενζργεια από τον
λαμπτιρα 125W Υδραργφρου

Υψθλισ ποιότθτασ φωτιςμόσ
•
•
•

Υψθλι ομοιομορφία του φωτόσ λόγω τθσ
βελτιςτοποιθμζνθσ κατανομισ του
Διατίκεται με CRI 70
Υψθλι χρωματικι ςυνοχι με το ςφςτθμα <6steps

Περιβαλλοντικι Συνείδθςθ
•

Ενεργειακά αποδοτικόσ λαμπτιρασ που δεν
περιζχει μόλυβδο και υδράργυρο

Χαρακτθριςτικά
• Λαμπτιρασ LED 35W που εξοικονομεί ενζργεια ζωσ και 75%
ςε ςχζςθ με τουσ λαμπτιρεσ Υδραργφρου
• Υψθλι απόδοςθ φωτόσ 4800 lumens
• Διατίκεται ςε 3000k και 4000K
• Συμβατόσ με μαγνθτικά ballasts για λαμπτιρεσ υδραργφρου 80W
και 125W. Επίςθσ λειτουργεί και ςε τάςθ δικτφου.

Εφαρμογζσ
Δρόμοι και πεηόδρομοι
Εμπορικζσ περιοχζσ
Εξωραϊςμόσ πόλεων / Αρχιτεκτονικόσ φωτιςμόσ
Βιομθχανία

IEC Standards
IEC 62560
IEC 62471
IEC/TR 62778:2014

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications
Photobiological safety of lamps and lamp systems
Photobiological safety of lamps and lamp systems –
Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety
Emission – Electrical motor-operated and thermal appliances for
household and similar purposes, electrical tools and similar electrical apparatus
Immunity - Household appliances, electric tools and similar
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
Specification for equipment for general lighting purposes. EMC Immunity requirements
Limits for harmonic current emissions (equipment rated current <=16A)
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems (equipment rated current
<=16A)
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic field
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps
Safety Specifications –Clause 6.4.2, Clause 6.5, Clause 13.7, 13.8 & 13.9
Luminaires - Part 1: General requirements and tests – Clause 10.2.2
Lamp Caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety
Lamp control gear – Part 1: General and safety requirements
Lamp control gear – Part 2-13: Particular requirements for DC or AC supplied electronic control gear
for LED modules

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62493
IEC 62776
IEC 60598-1
IEC 60061-1
IEC 61347-1
IEC 61347-2-13

Συνοπτικι Περιγραφι
Watt

Βάςθ

CCT

Περιγραφι

Lumens Ώρεσ Ζωισ

35

E27

3000

LED 35W/Mercury/730/E27 GE

4750

40 000

35

E27

4000

LED 35W/Mercury/740/E27 GE

4800

40 000

CRI EEC Θζςθ Λειτουργίασ
(Ra)
70 A+
οποιαδιποτε
70 A++

οποιαδιποτε

Ηλεκτρικά και Φωτομετρικά Χαρακτθριςτικά
Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ

-30°C to +40°C

Number of switching cycles

> 20.000

Συντιρθςθ lumens B50

70%

Χρωματικι Συνοχι

< 6 steps

Dimmable

Όχι

Αξιολόγθςθ φωτιςτικοφ

Χριςθ μόνο ςε κλειςτά φωτιςτικά

Χρόνοσ ζναυςθσ

<0.5sec

Βάροσ

360 gr

Τάςθ λειτουργίασ

220-240V

Συντελεςτισ ιςχφοσ λαμπτιρα

> 0.9

Ψφξθ

Ενεργι ψφξθ με ανεμιςτιρα ςτο εςωτερικό του λαμπτιρα

Προςταςία Υπζρταςθσ

4 kV όταν χρθςιμοποιείται μαηί με μαγνθτικό ballast Υδραργφρου / 1kV για τον λαμπτιρα μόνο

.

Συςκ.

Κωδικόσ

6

93038710

6

93038711

Διαςτάςεισ (mm)

175

Ø76

Λειτουργία και Συντιρθςθ
•
•
•
•
•
•

Οι λαμπτιρεσ αποκθκεφονται και λειτουργοφν όπωσ οι λαμπτιρεσ Υδραργφρου
Διατθρείτε τουσ λαμπτιρεσ κακαροφσ
Απενεργοποιιςτε το θλεκτρικό δίκτυο πριν από τθν εγκατάςταςθ / αφαίρεςθ του λαμπτιρα
Διατθρείτε ςε καλι κατάςταςθ τα ντουί των φωτιςτικϊν ϊςτε να διαςφαλίςετε τθ ςωςτι λειτουργία του λαμπτιρα
Χρθςιμοποιείται μόνο ςε κλειςτά φωτιςτικά.
Να μθν χρθςιμοποιείται ςε κυκλϊματα φωτιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ.

