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   Świetlówki LEDTECHNIKA 

                            

LT-NB-TUBE-018-WHT-18W -Świetlówka LED, moc 18W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalety : 
 

– Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 

powyżej 50% przy porównywalnym efekcie 
wizualnym 
– Świetlówka została zaprojektowana po to aby 

zastąpić tradycyjne oświetlenie (brak innych źródeł 
światła o takiej wydajności przy takim poborze 

energii), konstrukcja zapewnia wysoce efektywne 
odprowadzanie ciepła 

– Ekologiczne źródło światła bezpieczne dla 

środowiska naturalnego 

– Charakteryzują się natychmiastowym startem z 

pełną mocą oraz brakiem migotania (efekt 

stroboskopowy) oraz promieniowania UV 

– Wysoka odporność na drgania i wibracje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Parametry techniczne 

 
Model : LT-NB-TUBE-018-WHT-18W 

Moc (odp. zwykłej świetlówce 36W) : 18W 

Napięcie wejściowe : 100~240VAC 

Strumień : ~1 500 lm 

Temperatura barwowa : 3000K 

Współczynnik oddawania barw CRI : >80 

UGR: 300 lux-UGR 22, 500 lux-UGR 19 

Charakterystyka świecenia : 120º 

Temperatura pracy :  -20℃—50℃ 

Żywotność: >50 000godzin 

Materiał: Stop aluminium 

Wymiary : Φ26mmx1200mm 

Waga : 0.4kg 

Mocowanie : standardowe dla świetlówek 

Marka źródła LED:  SMD 3528 EPISTAR  
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