
 
 

              Sustainergy Line LED kirkekerte—spar op til 90% energi 

• Et yderst vellignende erstatning for de gamle kultrådspærer—nu med lange ”glødetråde” (60 el. 68mm) der fylder glasset ud. 

• Leveres standard i dæmpbar udførelse der virker med de fleste dæmpere.  Dog kan der være udfordring med visse typer dæmpere,  

hvorfor vi altid anbefaler en afprøvning  i netop jeres installation. 

• Er standard med meget høj farvegengivelse på Ra90≥ hvilket betyder at lyset opleves meget behageligt og farver på f.eks kalkmalerier etc. gengives 
naturtro og med der t rigtige ”spil” i farverne. 

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

• Røg/ravfarvet glas gør pærerne mere naturlig at se på når sde er slukket . 

• Giver typisk energibesparelser på min. 84% (25W kirkekerte) op til omkr. 90% (60W kirkekerte) i forhold til eksisterende kirkekerter.  

• Over 10 års levetid ved 40 driftstimer om ugen = Kraftig besparelse på vedligeholdelsesomkostningerne! 
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Varenummer: UE-SL- KK-XX-5W-E14(E27) 

Effekt: 5W 

Chiptype: Filament 

Forsyning: 220-265V AC 

Powerfactor: ≥0,85 

Lysudbytte: 430lm± 30lm 

Erstatter op til:  40-60W kirkekerte 

Farvetemp:  2.200 +/- 150K  *) 

Farvegengivelse, Ra Ra 90≥  

Spredning:  >190⁰  (360⁰) 

IP klassificering IP20 

Certificeringer: CE, RoHS 

Montage: E14 el. E27 sokkel 

Dimensioner:  Ø45x 130mm *) 

Levetid  (L70) ≥25.000 t 

Garanti:   2 år 

Dæmpbar : Ja LED Kirkekerte til direkte erstatning af konventionelle kirkekerter op til 60W med kultråd. 
 

• LED-pære specielt fremstillet til direkte at kunne erstatte de gamle kultråds kirkekerter i op til 60W. 

Giver ca. 430 lumen hvilket svarer til midt imellem  en  almindelig 40 W og 60W kertepære.  

• Pærerne er med stor glaskolbe som det kendes fra kirkekerterne i dag, og endvidere med den særlige 

varme glød der kendes fra de almindelige kirkekerter. Farvetemperatur ca. 2.200K 
 

NB! Gr. elektronik i pærernes strømforsyning er LED-pærer ikke brugbare i kroner eller lampetter hvor der sidder 
f.eks. 3 pærer i serie. I denne type installationer kan LED-pærer ikke anvendes uden omfortrådning af armaturet. 

LED kirkekerte  med super farvegengivelse i klar eller røgfarvet version 

 

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. 

Farvetemp. 
Ca. 2.200K 




