
 
 

              Sustainergy Line LED kirkekerte—spar op �l 90% energi 

 Et yderst vellignende erstatning for de gamle kultrådspærer. 

 Leveres i dæmpbar– eller ikke dæmpbar version (ikke dæmpbar er fri for mellemstykket ml. sokkel og  glas) 

 E14 dæmpbar kan leveres med hvid, sort – eller messingfarvet mellemstykke. 

 Varm glød i lyset er sikret af farvetemperatur på omkring 2.200K— svarende �l en dæmpet kirkekerte. 

 Giver typisk energibesparelser på min. 84% (25W kirkekerte) op �l over 90% (60W kirkekerte) i forhold �l eksisterende kirkekerter.  

 Over 10 års leve�d ved 40 dri�s�mer om ugen = Kra�ig besparelse på vedligeholdelsesomkostningerne! 

 God farvetemperatur og farvegengivelse over Ra80.  (Anden farvetemp. eller Ra90> kan leveres i.h.t. nærmere a�ale) 
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Varenummer: UE-SL- KK-4W-E14/E27 
(dim) 

Effekt: 4W 

Chiptype: Filament 

Forsyning: 220-265V AC 

Powerfactor: ≥0,58 

Lysudby�e: 400 lm± 30lm 

Farvetemp:  2.250 +/- 100K  *) 

Farvegengivelse, Ra Ra 80>  

Spredning:  >190⁰  (360⁰) 

IP klassificering IP20 

Cer�ficeringer: CE, RoHS 

Montage: E14 el. E27 sokkel 

Dimensioner:  Ø45x 130mm *) 

Leve�d  (L70) ≥25.000 t 

Farve, mellemstykke 
E14 dæmpbar  

Hvid, Sort eller messing 

Garan�:   2 år 

Dæmpbar muligt:  Ja, Triac  
LED Kirkekerte �l direkte erstatning af kirkekerter med kultråd. 
 
LED-pære specielt frems�llet �l direkte at kunne ersta�e de gamle kultråds kirkekerter i op �l 60W. 
Pærerne er med stor glaskolbe som det kendes fra kerterne i dag, og endvidere med den særlige varme glød der 
kendes fra de almindelige kirkekerter. 
Gr. elektronik �l dæmpningen er de dæmpbare E14 typer med et lille stykke plast mellem selve soklen og glasset 
(Se den øverste pære) hvor de ikke dæmpbare og E27 versionen ikke har behov for de�e. 
Giver ca. 400 lumen hvilket svarer �l lidt mere end en 40W kerte i dag—og lidt mindre end en 60W.  
Dæmper I evt. blot en smule på jeres 60W pærer i dag, kan disse dog fint give lys nok! 

LED kirke kerte  �l erstatning af gamle kultrådspærer 

*)     Kan laves i anden farvetemperatur ved ≥500 stk 
**)  E14 dæmpbar ca. 145mm total længde 

Powered by  
       FilamentLED 

16W 

Lampet med 2 x 40W kirkekerte — og 4 W LED-kerte i midten 

Målt ovenfra—direkte hen over spidsen. 
360⁰ målt fra siden. 




