
CoreLine Downlight
DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 - Power supply
unit - IP20 - WH

A CoreLine Downlight egy süllyesztett lámpatestekből álló
termékcsalád, amely a CFL-ni/CFL-i alapú mélysugárzó
világítótestek kiváltására szolgál. Kedvező teljes élettartam
alatti költségüknek köszönhetően az ügyfelek könnyebben
váltanak LED-es megoldásokra. A termékcsaládba tartozó
lámpatestek természetes hatású fényt árasztanak, és
általános világítási célokra használhatók. Emellett azonnali
energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig
sokkal hosszabb – így valóban remek ár/érték arányt
garantál, és igazán környezetbarát megoldásnak minősül. A
termékek szabványos nyílásméretüknek és gyorscsatlakozós
aljzatuknak köszönhetően könnyen felszerelhetők.

Termék adatok

• Általános információ
A fényforrások száma 1 [ 1 pc]
Fényforrás család kód LED10S [ LED Module, system flux

1000 lm]
A fényforrás színe 840
Fejelés - [ -]
Cserélhető fény-
forrás

Nem

Meghajtó No [ -]
Vezérlő/tápegység/
transzformátor

PSU [ Power supply unit]

Vezérlővel együtt Igen
Az optika típusa WB [ Szélesen sugárzó]
Optika/lencse típusa ACF [ Akril bura/ homokfúvott

szegély]
A lámpatest fényszó-
ródása

120°

Csatlakozás PI6 [ Push-in connector 6-pole]
IEC védelmi osztály Safety class I (I)
Izzóhuzalos teszt 850/5 [ 850/5]
Gyúlékonysági jelzés F [ For mounting on normally

flammable surfaces]
CE jelölés CE mark
ENEC jel -
UL jelölés Nem
Product Family Code DN130B

• Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség 220 to 240 V
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Teljesítményfelvételi
tűrés

+/-10%

• Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható
fényerő

Nem

• Mechanika és tokozás
Ház anyaga Polycarbonate
Reflektor anyaga Polycarbonate
Az optika anyaga Aluminum
Optika/lencse anyaga Polycarbonate
A szerelvénytálca
anyaga

-

• Tanúsítvány és alkalmazási területek
Por és víz elleni
védelem kódja (IP)

IP20 [ IP20]

Mechanikus ütődés-
védelmi kód

IK02 [ 0.2 J standard]

• Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)
Kezdeti fényáram 1100 lm
A LED-es világítótest
kezdeti hatásfoka

100 lm/W

Kezdeti Korrelált
színhőmérséklet

4000 K



Kezdeti Színvisszaa-
dási index

80

Kezdeti színérték (0.38, 0.37) SDCM <5
Kezdeti bemeneti
feszültség

11 W

• Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)
Átlagos hasznos élet-
tartam – L90B50

15000 h

Átlagos hasznos élet-
tartam – L80B50

30000 h

Átlagos élettartam –
L70B50

50000 h

A vezérlő meghibáso-
dási aránya 5000
órára vetítve

1.5 %

• Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmér-
séklettartomány

-10 to +40 °C

Megfelel véletlen-
szerű kapcsolásokhoz

Igen (jelenlét/mozgásérzékeléshez
ésnapfényfüggő szabályozáshoz
kapcsolódóan)

• Termékadatok
Teljes termékkód 871869685269900
A termék megrende-
lési neve

DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH

EAN/UPC - termék 8718696852699
Rendelési kód 85269900
Számláló – csomag
dobozonként

1

Számláló – csomag
dobozonként

1

Anyagszám (12NC) 910500457724
Nettó tömeg (darab) 0.400 kg
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