
 

 

 
 المواصفات الفنية الخاصة باللمبات الموفرة طراز

 W  105~  90CFL  -FT 

 المواصفات العامة 
 

 

ىات ت ناف  لمبنة  105 ~ 90النةةة  E 40اى    E27بقا نةة  النوىى   U 5لمبنات نببوبينة  زلنىبنو اى  لنو  ن   :  الصنن  - 1

ىهنو مصنمل للعمن  فنو نبامنة ا بناةة العامنة    Aب  من  الفةنة ىات ىهو تعم  ب ناب  ال ترىبنذ تاتنذ ىهنلا ال نا 500متوهجة الةةة 

(Out Door    ىال نناب  معمنن    لننو غيننة ت ننحي  مننو  ال يننن منن  )هرتننن ىال نناب    60الننو  50فولننو ىتننرنن منن    255 ~ 170

ر ال نناةة ) مطننابل للمواصننفات القيااننية المصننرمة الخاصننة ب انناق  فننارة الطاالننة ىالننة ةى ننو تصننميل اللمبننة للعمنن  فننو ا غننوا

Amalgam  (   لمرا نناة  نناهرة ابخفنناء ا نننارة  نننة نةغننات ال ننراةة العاليننة )نةغننة مةومننة ( ى ننلل  ةى ننو ا   60 ~ 50

الم وبات المصنوع منيا اللمبة ىال ناب  مخصصنة لوانتخةاى فنو اةبناةة العامنة ىالتنو تختلن   ن  الم وبنات المخصصنة لوانتخةاى 

زتما  ى ةى التنثرر بناةهتناز ىت من  نةغنات ال نراةة المرتفعنة  نلل  تنل ئننافة ناينرة لل مامنة  ننة المننلذ م  زيث القةةة  لو اة

فولنو ىالتنو تننتا  نانة فنو اةبناةة العامنة  ننة زنةىس ملن  اى انقوط لانل  اةةننو ىتمتناز هنل   380اةتفاع الجية الو ن لو من  

 220 ننة  نونة الجينة  للمنةط الطبيعنو للت نحي  )  ايينا  () تعمن  تلقىا انة التوصي  التلقايذ الةايرة بار ة الفص  

 .%  (   15 +فولو 

  -: ىتل  طبقا   للمواصفات التالية

 متطلبات ا نار 

Item name:            Compact Fluorescent Lamps ( CFL )   

 Power :                     100  ~ 105 Watt +  10% at 220 Volt after 6 minutes 

 Lumen out put :       ( 70 Lumen / Watt )for 2700K at 35 ˚C 

                                                  Or ( 65 Lumen / Watt )for 6500K at 35 ˚C, at rated power 

 Efficiency :                  > 90 % 

 Color index :             6500K  

 Color rendering :       > 82% 

 THDiw :                     <  20 % 

 Power Factor              > 97 % 

 Lamp crest factor :     < 1.7  

 E.M.I :                          Yes  

 Service life time :        > 10000 hours  

 With Over Voltage Protection  

 متطلبات اةما  : -            

  تصنيع الجال الخاةغذ للمبة م  اةلومنيوى النقذ المابوك لضما  بثر ال راةة الو ماةج اللمبة  ىتل

تلبلق اى اةتفاع  لتنااب العم  فو اباةة ال واةع  ما ا  الةايرة اةل ترىبية مر ب بيا غياز لل مامة نة

ى هلا الجياز بفص  فولو اى اقوط اةةنو زيث مقو 255الجية ال يربذ    ال ين الم ةن ن لو م  

 اللمبة    مصةة الجية ىمعية التوصي  بطرمقة تلقايية  نة  ونة الجية ال يربذ  ئلو المةط الطبيعذ 

 



 


