
CL 15 W, CL 30 W
Изобилие от светлина, ниска консумация на енергия

Енергоспестяваща лампа

С техния мощен светлинен поток, съчетан с ниска консумация 
на ток, тези лампи са оптималния избор за места, имащи 
нужда от осветление повече от 100 лумена светлинен ин-
тензитет. В допълнение, вие можете да разчитате на дълъг 
живот на лампите повече от 8000 часа. Дори, когато се из-
ползват на места с висока температура, лампите са защи-
тени с интегрирана защита от прегряване. Това осигурява 
изключване на лампите преди прегряване и така намалява 
до минимум повредите. Друго предимство е специалната 
форма на лампите, която позволява да бъдат използвани за 
стандартни осветителни тела. 

Предимства:
Подходяща за осветление, изискващо повече от 100 
лумена светлинен интензитет
Постояннотоковата технология позволява използването 
на 12-волтова батерия и соларни системи
Много силна светлина при много ниско потребление на 
енергия
Много голям брой на включвания и изключвания  
благодарение на специалната верига за предварително 
загряване
Защита от прегряване
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 Стандартен Е27 цокъл

Лампите са в съответствие с CE стандартите за ниски смущения с радио честоти и други електронни устройства. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Постояннотокови енергоспестяващи лампи CL1215 C-2 CL2415 C-2 CL1230 C-2
Напрежение (V) 11–15 22–30 11–15
Мощност (W) 15 15 30
Консумация на ток (mA) 1200 600 2400
Светлинен поток (lm) >925 >900 >1500
Температура на светлината (K) 6400 6400 6400
Топлинен диапазон (°C) –10…+40 –10…+50 –10…+35

Номер на артикул 5400600007 5400600011 5400600009
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Вашия партньор на IBC SOLAR: * Продуктовата и мощностната гаранция са в съоветствие с версията на 
условията на пълната гаранция, приета от вашия IBC SOLAR партньор 
от момента на инсталирането. Тази гаранция е валидна само, когато 
съответния продукт е инсталиран в съоветствие с приложимите инструкции 
за инсталиране.
Предмет на промени, които отразяват развитие.

“3К” АД ‒ оторизиран търговски представител и сервиз 
България, гр. Варна, кв. Аспарухово 9003, м-ст Малка 
Чайка, тел: 052 375011,0887 448382  http://3k-solar.bg




