
2. Generation af vores Super effektive LED-rør -  nu med ”Selv-healende” design. 

 
 

 
 LED-rør til erstatning for lysstofrør i T8 armaturer med elektronisk- eller almindelig forkobling.  

 Kan fuldt erstatte 58W lysstofrør—med energibesparelse ≥60%  

 Ideel til retrofit  i eksisterende armaturer— kræver kun minimal modificering af armatur. 

 Perfekt til billig reparation og optimering af HF-armaturer hvor spolen er stået af! 

 Bevare farveegenskaber over hele levetiden og lav degradering af lysudbytte.  

 Over 12 års levetid ved 16 timer om dagen i 5 dage om ugen. 

 Fås i alle gængse størrelser fra 600—1.500mm  

 Letvægt (150cm kun 290g) samt udførelse i slagfast polycarbonat. Derfor også særligt velegnet til fødevare– og medicobrug. 
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 Ved bestilling venligst oplys 
 farvetemp. og forsyningstype: 
 (”Single end supply” eller 
 ”double end Supply”) 

  

Varenummer: UE-2T8-150-23W-xx  

Effekt: 8-23W 

Virkningsgrad: 120-140 lm/W 

Forsyning: AC185-265V,50Hz  

Powerfactor: ≥0,80 

Lysudbytte: (23W) >2.760lm 2.700K 
>3.000lm 4.000K 

Farvetemp:  2.700-6.500K 

Farvegengivelse Ra Ra 80>  

Spredning:  120⁰  

IP klassificering IP20 

Certificeringer: CE, TÜV, RoHS 

Base:  G13 

Dimensioner: (23W)  Ø26x148mm 

Levetid  (L70) ≥50.000 t 

Farve:  Hvid/grå/alu 

Garanti:  3 år (5 år optional) 

Dæmpbar: Nej (men vi har andre der er! ) 
En ny type super effektivt LED-rør med såvel god farvetemperatur som god farvegengivelse . 
Kan anvendes i de fleste eksisterende armaturer åbne såvel som lukkede. 
”Selv-healende” betyder, at skulle et diodesegment fejle overtager de øvrige, så lysudbytte og  
uniformitet bibeholdes. 

Kræver stadig mindre modificering af armatur, men kan i relation til lysudbytte og kvalitet direkte 
erstatte f.eks. et 58W rør i eksisterende armatur, hvilket ved HF-armaturer giver en energibesparelse 
på ca. 61% og i armaturer med glimtænder helt op til 68%. 
 

Diodeelementet er udformet som en ”bændel” i hele rørets længde og skulle et  segment fejle overtager  
de øvrige med øget lysstyrke, således at det oprindelige lysniveau bibeholdes og uden sorte segmenter 
  

Diodeelementet i de nye rør.   Et super design! 




