
 

 

 
 المواصفات الفنية الخاصة باللمبات الموفرة طراز

 W 50CFL  -FT 

 المواصفات العامة 
 

 

ىات ت ناف  لمبنة مهوة نة   50النةةة  E 40اى    E27بقا نةة  النوىى   U 4لمبنات نببوبينة  زلنىبنو اى  لنو  ن   :  الصنن  - 1

 Out Doorىةو مصمم للعم  فو نبظمة اإلباةة العامة )   Aىات ىةو تعم  ب ابح ال هرىبي ذاتي ىةذا ال ابح من الفئة  300الةةة 

ةرتنن ىال نابح  مبنابل للمواصنفات  60النو  50فولت ىتنردد منن   255 ~ 170(  ىال ابح يعم    لو جهة تشغي  خول الحين من  

( لمرا اة  ناةرة  Amalgamالقياسية المصرية الخاصة بحساب كفاءة الباالة ىالة ةى و تصميم اللمبة للعم  فو األجواء الحاةة ) 

دةجة مئوية ( ىكذلك ةى و ان الم وبات المصنوع منها اللمبة ىال نابح  60 ~ 50ابخفاض اإلضاءة  نة دةجات الحراةة العالية   ) 

مخصصة لوسهخةام فنو انبناةة العامنة ىالهنو تخهلن   نن الم وبنات المخصصنة لوسنهخةام المننلني منن زين  القنةةة  لنو انزهمنال 

فولنت  380الهأثر بانةهناز ىتحم  دةجات الحراةة المرتفعة كذلك تم إضنافة دارنرة للحماينة  ننة اةتفناع ال هنة النو ن لنو منن ى ةم 

ىا نادة الهوصني  ىالهو تنهج  ادة فو انباةة العامة  نة زةىث خل  اى سقوط لسنلك انةضنو ىتمهناز ةنذد النةاررة بسنر ة الفصن  

 .%  (   15 +فولت  220ودة ال هة  للمةى الببيعو للهشغي  )   نة  ) تعم  تلقارياً (الهلقاري 

  -: ىذلك طبقا ً للمواصفات الهالية

 مهبلبات األداء 

Item name:            Compact Fluorescent Lamps ( CFL )   

 Power :                     50  Watt +  5% 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 Temp ( CCT ) :   6500K  

 Color rendering :       > 82% 

 THDiw :                     <  20 % 

 Power Factor              > 95 % 

 Lamp crest factor :     < 1.7  

 E.M.I :                          Yes  

 Service life time :        > 10000 hours  

 With Over Voltage Protection  

 مهبلبات انمان : -            

البوسهي ية النقي المقاىم للحريل الذي ن يشهع  ىن يسا ة  PBTواع مادة لمبة فيوتك مصنعة من نجود نب -

 لو ان هعال , ىليس من المواد المعاد تةىيرةا ىصنا هها ) ال سر نى النفايات ( من الةةجة الثابية نى 

 باإلضافة إلو تأثيرةا  لو صحة اإلبسان . لالثالثة ىالهي الة تهسبب في الهعرض لمخاطر الحري

 

 


