
MASTER LEDspot LV
AR111
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemenea lămpilor cu halogen, MASTER LEDspot
LV AR111 este o soluţie ideală cu montaj pe vechile instalaţii, pentru aplicaţii de iluminat
general şi de accent din industria hotelieră şi magazine. Este potrivită în special pentru
iluminat general în locuri în care lumina rămâne aprinsă permanent, de exemplu, pentru
aplicaţii de iluminat de accent creativ în magazine, restaurante, hoteluri şi în special pentru
galerii, expoziţii şi muzee.Dispune de cu construcţie solidă și de diferite unghiuri de
distribuţie a fluxului luminos. Fasciculul luminos nu emană raze ultraviolete sau infraroşii,
ceea ce îl face adecvat pentru iluminarea obiectelor sensibile la căldură (alimente,
materiale organice, tablouri etc.). Balastul inteligent brevetat permite o compatibilitate pe
scară largă cu transformatoarele electromagnetice şi electronice cu halogen existente.
MASTER LEDspot LV AR111 oferă economii uriaşe de energie şi reduce la minimum
cheltuielile de întreţinere fără a afecta calitatea luminii.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare G53 [ G53]

Formă bec AR111

Durată de viaţă nominală (nom.) 40000 h

Ciclu comutare pornit/oprit 50000X

Tip tehnic 15-75W

 

Light Technical

Unghi de distribuţie luminoasă (nom.) 24 °

Distribuţia luminii 24D [ Medium beam]

Intensitate luminoasă (nom.) 3900 cd

Denumirea culorii Alb cald (WW)

Unghi de distribuţie luminoasă nominal 24 °

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 55.33 lm/W

Consistenţă culori <6

Indice de redare a culorii (nom.) 90

Llmf la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.) 70 %

Flux luminos lampă con 90° 800 lm

 

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom) 15 W
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Curent lampă (nom.) 1800 mA

Echivalent putere 75 W

Timp de pornire (nom.) 0.5 s

Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) instant full light

Factor de putere (nom.) 0.7

Tensiune (nom.) 12 V

 

Temperature

Cutie T maximum (nom.) 74 °C

 

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Da

 

Approval and Application

Adecvat pentru iluminat de accent Yes

Etichetă de eficienţă energetică (EEL) A

Consum de energie kWh/1000 h 16 kWh

 

Product Data

Cod complet produs 871869651496200

Nume comandă produs MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

EAN/UPC - Produs 8718696514962

Cod de comandă 51496200

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 6

Material nr. (12NC) 929001170202

Greutate netă (bucată) 0.360 kg
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LED D 15-75W 927 AR111 24D

Product D C

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D 111 mm 62 mm
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