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Dimensiuni exterioare fără echipament de 

comandă separat, piese de control al 

iluminatului și piese de comandă fără 

iluminare, dacă există (milimetru)

Distribuția spectrală în intervalul

250 nm la 800 nm, la încărcare completă

Parametrii pentru sursele de lumină LED și OLED:

Factorul de deplasare (cos φ1) Consistența culorii pe baza elipsei McAdam

Susține că o sursă de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină 

fluorescentă fără balast integrat de o anumită putere.
Dacă da, atunci cerere de înlocuire (W)

Parametrii pentru sursele de lumină LED și OLED:

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 Factorul de supraviețuire al lămpii

The lumen maintenance factor

Flux luminos util, dacă se referă la fluxul într-o sferă (360 °), într-un 

con larg (120 °) sau într-un con îngust (90 °)

Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată 

valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate, 

rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, care poate fi setată

Coordonatele de cromaticitate (x și y)

Parametrii pentru sursele de lumină direcționale:

Intensitatea luminoasă maximă (cd)
Unghiul fasciculului în grade, sau intervalul de unghiuri de 

distribuție luminoasă care poate fi setat

Consumul în modul pornit (Pon), exprimată în W
Consumul în stare de așteptare (Psb), exprimată în W și rotunjită la 

a doua zecimală

Consumul în stare de așteptare (Pnet) pentru CLS, exprimată în W și 

rotunjită la a doua zecimală

Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr 

întreg sau gama de valori CRI care pot fi setate

Revendicarea de putere echivalentă Dacă da, putere echivalentă (W)

Parametrii Parametrii

Parametrii generali ai produsului:

Consum de energie în modul pornit (kWh / 1 000 h) Clasa de eficiență energetică

Sursă de lumină cu luminanță ridicată:

Protecție anti-orbire Reglabil:

Parametrii produsului

Tehnologia de iluminare utilizată: Nedirecțional sau direcțional:

Sursă de lumină conectată (CLS):

Sursă de lumină reglabilă prin culoare: Învelitoare

Fișă cu informații despre produs

Model: LEDLCPIR-A6012E27-WL

Tipul sursei de lumină: Sursă de lumină


