Lighting

LEDspot MR16 phục vụ
mọi nhu cầu chiếu
sáng thường ngày của
bạn
Đèn Essential LEDspot MR16
Essential LEDspots MR16 tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, đui cắm GU5.3
và được thiết kế để thay thế đèn chiếu điểm halogen. Essential LEDspots MR16 tiết
kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu.

Lợi ích
• Tiết kiệm tới 90% năng lượng so với đèn halogen truyền thống
• Tiết kiệm chi phí bảo trì
• Chi phí đầu tư ban đầu thấp

Tính năng
• Dễ dàng nâng cấp
• Tuổi thọ lên tới 15.000 giờ
• Không có tính năng điều chỉnh độ sáng
• Ánh sáng không chứa UV và IR

Ứng dụng
• Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, cửa hiệu
• Sảnh, hành lang, cầu thang, phòng vệ sinh, quầy tiếp tân
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Đèn Essential LEDspot MR16

Phiên bản

Bản vẽ kích thước
Product

D
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Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D

50 mm

46 mm

Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

50 mm

46 mm

C
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Đèn Essential LEDspot MR16

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Phê duyệt và Ứng dụng
Tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h

- kWh

Nhiệt độ màu tương quan Quang thông (Danh
Order Code

Điều khiển và thay đổi độ sáng
Tính năng làm mờ

Full Product Name

929001240108 Essential LED 5-50W 2700K MR16
Không

định)

827

2700 K

400 lm

865

6500 K

435 lm

24D
929001240208 Essential LED 5-50W 6500K MR16

Thông số vận hành và điện

Mã màu (Danh định)

24D

Tần số đầu vào

- Hz

Điện áp (Danh định)

12 V

Công suất tương đương

50 W

Công suất (Định mức) (Danh định)

5W

Thời gian khởi động (Danh định)

0,5 s

Thông tin chung
Đầu đèn-Đế đèn

GU5.3

Tuổi thọ danh định (Danh định)

15000 h

Chu kỳ bật tắt

50000X

Thông số kĩ thuật ánh sáng
Góc chùm sáng (Danh định)

24 °

Chỉ số Hoàn Màu (Danh định)

80

Quang thông tại cuối thời hạn sử dụng

70 %

danh định (Danh định)
Cường độ sáng (Danh định)

1700 cd

Cơ khí và bộ vỏ
Hình dạng bóng đèn

MR16

Nhiệt độ
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)

76 °C
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