
Retrofit LED lyskilde �l ældre High Bay armaturer — spar op �l 72>% energi 

 
 

 
 Effek�ve LED-indsatse �l brug i eksisterende High Bay armaturer samt nyinstalla�oner. 

 Giver mulighed for billig opgradering af ældre eksisterende armaturer—kræver blot bypass af ballast i armatur. 

 Energibesparelse op �l 72% mulig (udski�ning af 450W kviksølv (525W incl spoletab) �l 150W) 

 Leveres standard  farvetemperatur 2.700K �l 6.500K, Ra-værdi 80≥ 

 Bevarer farveegenskaber over hele leve�den (≥50.000t L70) og med lav degradering af lysudby�e.  

 Dobbelt driver = længere leve�d og større sikkerhed kri�ske steder. 

 Tænder øjeblikkeligt—ingen flimren eller behov for a�øling inden reak�vering hvorfor velegnet �l brug i kombina�on med sensor. 

 Billig opgradering �l LED. Under halv pris i forhold �l udski�ning af hele armaturet! 

 
 
 
 
 

Upgraders Energi Aps 
Agerhatten 16C , indg. III   ¤  DK 5220 Odense SØ   ¤   Tlf.:  +45 7023 1939   ¤   www.energireduktion.dk   ¤   Kontakt@energireduktion.dk 

 Ved bes�lling venligst oplys 
 Wa�age og farvetemperatur.  

 Vi har andre typer fra 30W  
 og op �l 300W (e27 el. E40) samt bredt  

 udvalg af nye armaturer, så spørg  
evt. for andre muligheder! 

  

Varenummer: UE-SL-HBE-xxxW– E40 

Effekt, W :     150, 200, 250 el. 300W 

Virkningsgrad: 95–105lm/W 

Forsyning/sokkel: AC 100-277V,50Hz /E27 & E40 

Powerfactor: ≥0,95 

Lysudby�e,     150/200W 
(4.000K)           250/300W 
 

14.000/18.000lm  
22.750/28.000 lm 

Tilgængelig farvetemp:  2.700-6.500 

Farvegengivelse Ra Ra 80-85>  

Spredning:  Ca. 120⁰  

IP klassificering IP43 

Cer�ficeringer: CE, RoHS 

Montage:  retrofit el. wire-nedhængt 

Dimensioner:  Ø240-300mm,  
Højde 165-187mm 

Leve�d  (L70) ≥50.000 t 

Farve:  Hvid/alu  

Garan�:  5 år  

Dæmpbar:  Ikke muligt Lyskilder med redundant driver teknologi betyder at lyskilderne er udstyret med 2 drivere hvor den ene 
ikke er ak�v før den 1. evt. bliver defekt. Betyder væsentligt længere leve�d end andre konven�onelt kon-
struerede lyskilder. 
Leve�d 50.000t (L70) - betyder, at e�er 50.000t er der stadig omkring 70% af den oprindelige lysstrøm fra 

armaturet. 
Leveres standard i 150W, 200W, 250W og 300W �l erstatning af op �l 750W Kviksølvpærer eller 450W 
natrium eller metalhalogen. (Der er også en mindre serie dækkende fra 30-120W). 
Kan bruges i eksisterende ældre High Bay armaturer— eller monteres frit i medfølgende wirer.  
Kan også levere med skærm  -se billede. 

Også serie af mindre lyskilder fra 30—120W 
- og med spredningsvinkler på 60⁰, 90⁰ el. 120⁰  

Erstat op til 750W kviksølvpærer! 




