Lighting

Produto especial de
LED para tensão de
rede com enorme
economia de energia e
alto fluxo luminoso
CorePro LEDcapsule MV
As lâmpadas de LED especiais oferecem luz de alta qualidade, o que as torna uma
verdadeira alternativa de substituição para as lâmpadas halógenas especiais (como
G9 e R7S). Elas são particularmente adequadas para luz de trabalho em hotéis e
restaurantes e ideais para aplicações decorativas e ambientes, além de permitirem
uma enorme economia de energia e minimizarem os custos de manutenção, sem
comprometer a qualidade da luz.

Benefícios
• Até 90% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas
• Custos de manutenção menores
• Ampla compatibilidade com transformadores

Características
• Fácil atualização
• Vida útil de 15.000 horas
• Iluminação sem ultravioleta e infravermelho
• Livre de mercúrio e material perigoso – em conformidade com a RoHS

Aplicação
• Hotéis, museus, lojas, banheiros, recepções, exposições, armários-vitrine
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Versions

Desenho dimensional
Product

D

C

LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND

20 mm

47,5 mm

LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

20 mm

47,5 mm

C

D
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Dados técnicos de luz

Aprovação e aplicação
Consumo de energia kWh/1000 h

- kWh

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)

Not applicable

Controles e dimerização
Regulável

Temperatura de cor correlacionada
Order Code

Full Product Name

Código da cor (Nom.)

929001323342 LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND 827

2700 K

929001356142 LEDcapsule 25W G9 865 100-240 ND 865

6500 K

Não

Dados elétricos e de operação
Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Tensão (Nom.)

100-240 V

Potência equivalente

25 W

Potência (Nominal) (Nom.)

1,5 W

Tempo de arranque (Nom.)

0,5 s

Informações gerais
Casquilho

G9

Vida útil nominal (Nom.)

15000 h

Ciclo de comutação

15000X

Dados técnicos de luz
Ângulo do feixe (Nom.)

300 °

Índice de restituição cromática (Nom.)

80

Llmf no final da vida útil nominal

70 %

(Nom.)
Fluxo luminoso (Nom.)

160 lm

Intensidade luminosa (Nom.)

25 cd

Dados mecânicos e de compartimento
Forma da lâmpada

Cápsula

Temperatura
Temperatura ambiente (Máx.)

40 °C

Temperatura ambiente (Mín.)

-20 °C

T-máxima na caixa (Nom)

60 °C

150o

180o

150o

150
100

120o

120o

50
90o

90o
50
60o

60

o

100
150
(cd/1000lm)

0o
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