
Aluline 111
Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6

Đèn đốt halogen điện áp thấp trong chóa đèn nhôm trang trí, được trang bị cùng với

đui đèn chống chói. Giải pháp lý tưởng cho đèn điện hiện đại cao cấp, giúp vật thể
nổi bật dưới ánh đèn. Lớp phủ nhôm giúp ngăn nhiệt cho đèn nền.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Đế đui đèn G53 [ G53]

Mã Philips 14635

Vị trí vận hành UNIVERSAL [ Mọi góc độ (U)]

Tuổi thọ danh định (Danh định) 3000 h

Chu kỳ bật/tắt 12000X

Tuổi thọ định mức (Giờ) 3000 h

Tuổi thọ định mức (Năm) 3 a

 

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc chùm sáng (Danh định) 24 °

Quang thông (Định mức) (Danh định) 530 lm

Cường độ sáng (Tối đa) 4100 cd

Góc chùm sáng định mức 24 °

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 3000 K

Chỉ số hoàn màu (Danh định) 100

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Tối thiểu) 80 %

Quang thông trong nón 90° (Định mức) 530 lm

 

Thông số vận hành và điện

Công suất (Danh định) 50,0 W

Dòng điện bóng đèn (Danh định) 4,2 A

Thời gian khởi động (Danh định) 0,0 s

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định) instant full light

Hệ số công suất (Danh định) 1

Điện áp (Danh định) 12 V

 

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Có

 

Cơ khí và bộ vỏ

Hình dạng bóng đèn R111 [ R 111 mm]

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 53 kWh

 

Các yêu cầu thiết kế bộ đèn

Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa) 900 °C

Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa) 350 °C

Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa) 662 °F

 

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 872790082015700

Tên sản phẩm khác Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6

EAN/UPC - Sản phẩm 8727900820157

Mã đơn hàng 924065117101

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 6
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Số vật liệu (12 chữ số) 924065117101

Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ) 0,055 kg

Mã ILCOS HRGI-50-12-G53-50/24

Bản vẽ kích thước

Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6

Product D (max) C (max) C1 (max)

Aluline 111 50W G53 12V 24D 1CT/6 111 mm 67 mm 51 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng
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