
Flink tub luminos cu led

Utilizare: - iluminatul festiv decorativ de interior şi exterior;
- ideal pentru decorarea faţadelor, a grădinii, orice spaţiu expoziţional;
- cu ajutorul accesoriilor de conectare pot fi conectate mai multe culori de 

tub luminos pentru a obţine un design unic şi inovativ.

Avantaje tub luminos cu LED

Eficienţă energetică ridicată, beneficiind de cea mai nouă tehnologie LED, consumă doar 1,6W/ml (în timp ce tubul standard cu becuri
consumă 16W/ml);
Economie de energie electrică de până la 80% :

În urma calculelor efectuate reiese că după doar 2 luni de utilizare se amortizează diferenţa de preţ faţă de tubul standard cu becuri.
Astfel, economisiţi până la 86,4 Ron la factura de energie electrică în cazul utilizării tubului luminos cu LED. (calcul efectuat pentru 25 ml,
timp de 2 luni, 8 ore/zi, LED vs. tub standard cu becuri);
Temperatură constantă pe toată durata funcţionării;
Durata de viaţă a tubului cu LED este de 50.000 ore de funcţionare;
Elementele de conectare pentru tubul luminos cu LED au încorporat un redresor ce asigură stabilitatea curentului electric ce îl
traversează;
Intensitatea luminoasă a tubului cu LED este de 5 ori mai puternică decât cea a tubului clasic;
Tubul luminos cu LED foloseşte ultimele tehnologii de producţie pentru a asigura un impact minim asupra mediului;



Descriere: - tub flexibil din PVC care înglobează surse de iluminat şi poate fi modelat uşor pentru a obţine diverse forme.

Certificat de calitate CE, GS 

PROTECTIE IP 44 Tensiune alimentare: 220V Frecvenţă: 50 Hz 

Observaţii: 

1. Nu conectaţi tubul luminos  cu altă sursă de lumină. 
2. Când tubul luminos este în cutie sau pe rolă nu este permisă conectarea acestuia la o sursă de curent
electric. 
3. Nu tăiaţi tubul luminos decât în locul special marcat pe tub cu semnul “foarfecă”.
4. Recomandăm a se instala o alimentare pentru maxim 25 ml.
5.Tubul luminos cu led poate fi secţionat la  intervale de 2ml.


