DATA SHEET

GE
Lighting

LED HID 80W
Πληροφορίεσ Προϊόντοσ
O λαμπτιρασ LED HID τθσ GE αποτελεί μια αςφαλι, αξιόπιςτθ και προςιτι εναλλακτικι λφςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε λαμπτιρεσ
HID που χρθςιμοποιοφνται ςε υπαίκριεσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. O λαμπτιρασ LED HID 80W μπορεί να αντικαταςτιςει
λαμπτιρεσ εκκζνωςθσ αερίων υψθλισ ιςχφοσ όπωσ λαμπτιρεσ 150W Υψθλισ Πίεςθσ Νατρίου (HPS), Κεραμικοφ Καυςτιρα 100W και
150W (CMH), 175W και 250W Quartz Metal Halide (QMH) και λαμπτιρεσ Υδραργφρου 250W και 400W. Η αντικατάςταςθ είναι απλι
και χωρίσ δαπανθρι αναβάκμιςθ. Ο ανκεκτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ λάμπασ με βάςθ E40 εξαςφαλίηει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ και τον
εφκολο χειριςμό τθσ κατά τθν εγκατάςταςθ. Ο αναβακμιςμζνοσ λαμπτιρασ κα αποφζρει εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 80% και
μειωμζνο λειτουργικό κόςτοσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηωισ του.

Χαρακτηριςτικά προδιαγραφήσ

Χαρακτηριςτικά

Μεγάλη Διάρκεια Ζωήσ
• 50,000 ϊρεσ (L70)
• 2 με 4 φορζσ περιςςότερθ διάρκεια ηωισ
• Ενεργι ψφξθ μζςα ςτο λαμπτιρα για να εξαςφαλιςτεί θ
μεγάλθ διάρκεια ηωισ του

• Ο λαμπτιρασ 80W LED HID εξοικονομεί ενζργεια ζωσ και 80%
• Υψθλι απόδοςθ φωτιςμοφ 12.000 lumens
• Διατίκεται ςε 4000 και 5000K
• Βακμόσ Στεγανότθτασ IP20
• Λειτουργεί μόνο ςε 220-240V τάςθ δικτφου χωρίσ
ballast HID

Υψηλή Απόδοςη
• Εξαιρετικι ενεργειακι απόδοςθ ζωσ 150 lm / w
• A++ ενεργειακι απόδοςθ
• Χρθςιμοποιεί 80% λιγότερθ ενζργεια ςε ςχζςθ με τουσ
λαμπτιρεσ Υδραργφρου 400W ~ 70% λιγότερθ ενζργεια
από τουσ λαμπτιρεσ HID 250W

Εξαρτήματα (περιλαμβάνονται ςτη
ςυςκευαςία)
• Kit αςφαλειϊν
• Tether kit (kit αςφάλειασ καλωδίων)
• Παρακαλοφμε διαβάςτε τισ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ για τθν
τοποκζτθςθ των εξαρτθμάτων

Υψηλήσ Ποιότητασ Φωτιςμόσ
• Υψθλι ομοιομορφία φωτόσ με βελτιςτοποιθμζνθ
κατανομι φωτόσ
• Διατίκεται με CRI 70
• Σφςτθμα υψθλισ χρωματικισ ςυνοχισ <6 steps

FUSE

Περιβαλλοντική Συνείδηςη
• Ενεργειακά αποδοτικόσ λαμπτιρασ χωρίσ μόλυβδο και
υδράργυρο

Application areas
Δρόμοι και
πεηοδρόμια

Εμπορικά κζντρα
Εξωραϊςμόσ πόλθσ
Αρχιτεκτονικόσ
φωτιςμόσ

Βιομθχανία

IEC standards
CE Safety related standards:
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V – Safety specifications:
With modification, refer to PPP 18044A:2017
Photobiological safety of lamps and lamp systems

IEC 62560:2012/A1:2015
IEC 62471:2008

IEC 60598-1:2015

Photobiological safety of lamps and lamp systems –
Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety
Luminaires - Part 1: General requirements and tests – Clause 12.4 and 12.5

IEC 60061-1:2014

Lamp Caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety

EN 62493:2015

Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic field

IEC/TR 62778:2014

EMC related standard:
EN 55015:2013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting

EN 61547:2009

Specification for equipment for general lighting purposes. EMC Immunity requirements

EN 61000-3-2:2014

Limits for harmonic current emissions (equipment rated current <=16A)

EN 61000-3-3 :2013

Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems (equipment rated
current <=16A)

Συνοπτικά Στοιχεία
Rated
Wattage
(W)

Βάςη

CCT
(K)

80

E40

4000

LED 80W/HID/740/E40 GE

12000

50 000

70

A++

universal

1

93067075

80

E40

5000

LED 80W/HID/750/E40 GE

12000

50 000

70

A++

universal

1

93067246

Περιγραφή

Rated
Lumens
(lm)

Life
L70
(hrs)

CRI
(Ra)

Energy
Efficiency
Class

Θεςη
Λειτουργίασ

Ηλεκτρικά και Φωτομετρικά Χαρακτηριςτικά
Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ

-30°C to +50°C

Number of switching cycles

>25,000

Συντήρηςη Lumens B50

70%

Χρωματική ςυνοχή

<6 steps

Dimmable

όχι

Αξιολόγηςη φωτιςτικοφ

Εςωτερικοί χϊροι: χριςθ ςε ανοιχτά φωτιςτικά ςε ςτεγνό
περιβάλλον
Εξωτερικοί χϊροι: χριςθ μόνο ςε κλειςτά φωτιςτικά

Χρόνοσ ζναυςησ

<0.5sec

Βάροσ

730g

Τάςη λειτουργίασ

220~240V

Συντελεςτήσ ιςχφοσ

>0.9

Ψφξη

Ενεργι ψφξθ με ανεμιςτιρα ςτο εςωτερικό του λαμπτιρα

Προςταςία υπζρταςησ

6KV για τον λαμπτιρα μόνο

* Lamp’s surge performance in fixture may vary with different fixture according to their design and
condition.

Pack
Qty
(pcs)

Κωδικόσ

Διαστάσεις (mm)

203

Ø92.2

Λειτουργία και Συντήρηςη
•
•
•
•
•
•

Οι λαμπτιρεσ αποκθκεφονται και λειτουργοφν όπωσ οι λαμπτιρεσ HID
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
Να μθν χρθςιμοποιείται ςε κυκλϊματα φωτιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Είναι απαραίτθτθ θ εκ νζου καλωδίωςθ του φωτιςτικοφ για τθν παράκαμψθ του ballast, του εκκινθτι και του πυκνωτι.
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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.
LED HD 8W Data Sheet – September 2017

