Lighting

Plusline Large
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Bóng đèn thẳng sử dụng điện áp lưới điện cho ánh sáng halogen trắng

Dữ liệu sản phẩm
Thông tin chung

Cơ khí và bộ vỏ

Đế đui đèn

R7S [ R7s]

Vị trí vận hành

P4 [ Song song +/-4D hoặc Ngang

Lớp hoàn thiện bóng đèn

Trong suốt

(HOR)]

Phê duyệt và Ứng dụng

Tuổi thọ danh định (Danh định)

2000 h

Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)

C

Chu kỳ bật/tắt

8000X

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h

1000 kWh

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Các yêu cầu thiết kế bộ đèn

Quang thông (Danh định)

21500 lm

Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)

900 °C

Quang thông (Định mức) (Danh định)

21500 lm

Nhiệt độ vấu kẹp (Tối đa)

350 °C

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)

2900 K

Quang hiệu (định mức) (Danh định)

21,5 lm/W

Thông số sản phẩm

Chỉ số hoàn màu (Danh định)

100

Mã sản phẩm đầy đủ

872790080851300

Tên sản phẩm khác

Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10

EAN/UPC - Sản phẩm

8727900808513

Mã đơn hàng

923932143241

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

Thông số vận hành và điện
Công suất (Danh định)

1000 W

Phần tử - Số lượng trên một bộ

1

Dòng điện bóng đèn (Danh định)

4,35 A

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài

10

Thời gian khởi động (Danh định)

0,0 s

Số vật liệu (12 chữ số)

923932143241

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh

instant full light

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,016 kg

Mã ILCOS

HDG//RS-1000-230-R7s-185,7

định)
Hệ số công suất (Danh định)

1

Điện áp (Danh định)

230 V

Điều khiển và thay đổi độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng
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dữ liệu có thể thay đổi

Plusline Large

Bản vẽ kích thước
Product

D (max) B (max)

Plusline L 1000W R7s 230V

11 mm

B

B (min)

C (max)

187,3 mm 185,7 mm 184,1 mm 189,1 mm

1CT/10

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL
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