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EE-10-005
Świetlówka LED T8 G13  120 cm 18W 230V – 1740 lumenów. 
18W T8 G13 230V LED Tube – 1740 lumens. 

Wszystkie powyższe dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Please note that the above data is for information only and subject to change without notice. 
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Specyfikacja techniczna 

Technical specification
 

Napięcie zasilania 
Input voltage 

Pobór mocy 
Power consumption

Lumen maintenance factor 

Współczynnik zachowania 
strumienia świetlnego 

Temperatura barwowa (±200K)
ww – biały ciepły /dw – światło dnia /cw - biały zimny 

Color temperature 
ww - warm white/ dw – daylight white/ cw - cold white 

Application
Zastosowanie 

  

 

 

  

Masa produktu 
Net / gross weight

Wymiary (±1mm) 
Dimension

 
 

Czas zapłonu 
Ignition time

 

CRI 

 

Ilość światła [lumeny] 
Luminous flux

Wydajność świetlna 
Luminous efficacy

 

 

Obudowa
Casing

 

 

Gwarancja 
Guarantee 

Ściemnialna 
Dimmable

Zasilanie
Power
Liczba cykli włącz/wyłącz 
On / off cycles

Trwałość 
Rated Lifetime 

Kąt rozsyłu światła 
Beam angle 

230V AC 

18W 

DW 4000 K 

Ra>80 

1740 lm 

97 lm/W 

nie 
no

jednostronne
one side

15 000

220° 

Technologia 
Technology

Ilość diod

LED quantity

oprawa
casing

 g  

Ø29,8 x 1213,6mm 

 0 s 

 PC

0,7

 36 miesięcy 
months

25 000h 

 SMD 

 72 LED
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EE-10-001
Świetlówka LED T8  10W 230V – 920 lumenów. 
10W T8 230V LED Tube – 920 lumens. 

Wszystkie powyższe dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Please note that the above data is for information only and subject to change without notice. 
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Rys2. Schemat dla opraw z balastem elektronicznym lub przystosowanych do świetlówek LED
          Schematics for electronic ballast or fixtures ready for LED tubes 
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Rys1. Schemat połączeń dla opraw z balastem magnetycznym 
          Schematics for fixture with magnetic ballast
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Instrukcja instalacji:
1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że oprawa została odłączona od zasilania.

2a. Instalacja dla opraw z balastem magnetycznym:

     - W miejsce startera wstawić dołączoną do świetlówki zworkę. Zworka nie jest niezbędna do prawidłowego

       działania świetlówki LED i stanowi tylko pomoc w montażu;

     - Można zostawić w obwodzie balast magnetyczny, będzie on jednak powodował znaczne straty energii;

     - Wstawić w uchwyty świetlówkę LED pamiętając o zachowaniu poprawności połączeń;

     - Schemat połączeń przedstawiono na rys1.

2b. Instalacja do opraw z balastem elektronicznym:

     - Usunąć balast elektroniczny;

     - Wstawić w uchwyty świetlówkę LED pamiętając o zachowaniu poprawności połączeń;

     - Schemat połączeń przedstawiono na rys2.

Installation:
1. Before installation switch the fixture from power.

2a. Installation for fixtures with magnetic ballast:

     - Replace starter with attached jumper. Jumper isn’t necessary for tube to operate it’s role it to help with 

       making right connections;

     - Magnetic ballast can be left in the circuit, but it will cause significant loss of energy;

     - Place LED yube in lamp holders remembering about correct circuit connections;

     - Connection schematics is shown on rys1.

2b. Installation for fixtures with electronic ballast:

     - Remove electronic ballast from the circuit;

     - Place LED tube in lamp holders remembering about correct circuit connections;

     - Connection schematics is shown on rys2.


