Lighting

CorePro LEDspot MV
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như
halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện
hiện có với đế LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế nâng cấp cho đèn chiếu
điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và
giảm thiểu chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm
Thông số vận hành và điện

Thông tin chung
Đế đui đèn

GU10 [ GU10]

Tần số đầu vào

50 đến 60 Hz

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu

Có

Công suất (Danh định)

4W

Tuổi thọ danh định (Danh định)

15000 h

Dòng điện bóng đèn (Danh định)

23 mA

Chu kỳ bật/tắt

50000

Công suất tương đương

50 W

Tham chiếu đo thông lượng

Narrow Cone

Thời gian khởi động (Danh định)

0,5 s

Bậc

CorePro

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh

0.5 s

định)

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Hệ số công suất (Danh định)

0.84

Điện áp (Danh định)

220-240 V

Mã màu

840 [ CCT 4000K]

Góc chùm sáng (Danh định)

36 °

Quang thông (Danh định)

350 lm

Nhiệt độ

Cường độ sáng (Danh định)

700 cd

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)

Ký hiệu màu sắc

Trắng mát (CW)

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)

4000 K

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Quang hiệu (định mức) (Danh định)

87,00 lm/W

Có thể điều chỉnh độ sáng

Độ đồng nhất màu sắc

<6

Chỉ số hoàn màu (Danh định)

80

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh

70 %

Quang thông trong nón 90° (Định mức)
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Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ
thể

Cơ khí và bộ vỏ
Hình dạng bóng đèn

định)

70 °C

PAR16 [ PAR 2 inch / 50mm]

350 lm
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CorePro LEDspot MV

Phê duyệt và Ứng dụng

EAN/UPC - Sản phẩm

8719514358850

Cấp hiệu quả năng lượng

F

Mã đơn hàng

929002065802

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn

Có

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h

4 kWh

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

10

Số đăng ký EPREL

391907

Số vật liệu (12 chữ số)

929002065802

Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)

0,048 kg

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ

871951435885000

Tên sản phẩm khác

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840
36D DIM

Bản vẽ kích thước
Product

D

C

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

50 mm

54 mm

C

D

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Dữ liệu phân bổ ánh sáng

Intensity (%)

100
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Accent Lighting Spots
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Spectral Power Distribution Colour
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CorePro LEDspot MV

Dữ liệu phân bổ ánh sáng

Light Distribution Diagram
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Life Expectancy Diagram
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Lumen Maintenance Diagram
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