
BEC LED CU LAMPA UV 

ANTITANTARI 

PREZENTARE 



DESCRIERE 

Becul LED cu lampa UV anti-tantari aduce 

un plus de confort datorita instalarii foarte 

simple, utilizarii ca si un bec normal si/sau 

aparat anti-tantari. 

 

Cod: LEDLMQC-8WE27-WL 

• Cod EAN: 5948636034738 



SPECIFICATII 

Tensiune:  175-265V 

Flux luminos:  560lm 

Putere:  8W 

Putere echivalentă:  56W 

Dulie:  E27 

Unghi lumină:  130° 

CRI:  >75 

Culoare lumină:  6000K 

Dimensiuni (mm):  78x156 

Lungimea de undă emisă: 385-395Nm 

Tensiune grilă: 600V 

Reglabil:  nu 

Durata medie de utilizare:  15000h 

Clasa de eficiență energetică:  A+ 

Timp de pornire:  <0.5s 

Număr porniri/opriri:  100,000 

Temperatură utilizare & depozitare:  -20℃ ~ +40℃ 

Aria de acoperire: 10m² 



DESCRIERE - AVANTAJE 

• Multifunctional 3-in-1 - 3 moduri pentru alegerea dvs. cu ajutorul intrerupatorului de perete, selectare simpla 

intre functia de iluminare si aparat anti-tantari 

• Tantarii sunt atrasi de undele UV emise, sunt prinsi in capcana cu deschiderea de 360 de grade si 

electrocutati de curentul de joasa tensiune din grilaj, impiedicand astfel in mod eficient sa fiti deranjati de 

tantari 

• Nu mai sunt necesare produse chimice sau spray-uri daunatoare, acest aparat anti-tantari este 100% 

netoxic pentru corpul uman si animalele de companie 

• Usor de curatat – se desurubarea din dulie dupa care se scutura 

• Becul poate fi instalat oriunde in corpuri de iluminat cu dulie E27 si tensiune de alimentare de 230V. 

Excelent pentru utilizare in interior si exterior, cum ar fi sufrageria, bucataria, terasa, gradina, depozitul, 

garajul, birou, hotel, restaurant etc. 



MOD DE UTILIZARE 

 

Pas1: intrerupeti curentul 

electric 

Pas2: insurubati becul in dulie 

Pas3: aprindeti lumina o data, 

becul este aprins la 

intensitatea maxima cat si 

lumina UV 

Pas4: aprindeti lumina a doua 

oara, becul lumineaza la 

jumatate de insentitate si este 

aprins si lumina UV 

Pas5: aprindeti lumina a treia 

oara, becul este stins, lumina 

UV este aprinsa 

Pas6: intrerupeti curentul 

electric, lumina UV se stinge 



AMBALAJ 

• Pe ambalaj sunt mentionate specificatiile importante 

• Cutiile sunt prevazute cu “euroholder” pentru o expunere usoare pe standuri 

• Identificare foarte usoara a culorii luminii (lumina rece – 6500K, marcare cu albastru) 

• Instructiuni privind functionarea 


