
 

 

 
 المواصفات الفنية الخاصة باللمبات الموفرة طراز

 W 60/55CFL  -FT 

 المواصفات العامة 
 

 

وات وهىى  300وات تكافئ لمبة متوهجة قدرة  55/60قدرة    E 40بقاعدة  قالووظ  U 4لمبات أنبوبية  على شكل :  الصنف - 1

(  والكىابح ععمىل    Out Doorللعمىل فىى أنةمىة ارنىارة العامىة   وهىو مصىم    Aتعمل بكابح الكتروني ذاتي وهذا الكابح مى  الفةىة 

هرتز والكىابح  ماىابل للمواصىفات القيا ىية المصىرعة  60الى  50فولت وتردد م    255 ~ 170على جهد تشغيل خالل الحيز م  

اعاة ظاهرة انخفىا  اراىاءة ( لمر Amalgamالخاصة بحساب كفاءة الااقة وقد روعى تصمي  اللمبة للعمل فى األجواء الحارة   

درجىىة مةوعىىة ( وكىىذل  روعىىى اا المكونىىات المصىىنوة منهىىا اللمبىىة والكىىابح مخصصىىة  60 ~ 50عنىىد درجىىات الحىىرارة العاليىىة     

لال تخدام فى االنارة العامة والتى تختلف ع  المكونات المخصصة لال ىتخدام المنزلىي مى   يىق القىدرة علىى اال تمىال وعىدم التى  ر 

فولىت والتىى تنىت   380تزاز وتحمل درجات الحرارة المرتفعة كذل  ت  إاىافة دارىرة للحماعىة عنىد ارتفىاة الجهىد الىى أعلىى مى  بااله

  واعىادة التوصىيل التلقىاري عادة فى االنارة العامة عند  دوث خلل او  قوط لسل  االراى وتمتاز هىذ  الىداررة بسىرعة الفصىل 

 .%  (   15 +فولت  220لمدى الابيعى للتشغيل    عند عودة الجهد  لتعمل تلقارياً (

  -: وذل  طبقا ً للمواصفات التالية

 متالبات األداء 

Item name:            Compact Fluorescent Lamps ( CFL )   

 Power :                      55~60 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  

 متالبات االماا : -            

البال تيكية النقي المقاوم للحرعل الذي ال عشتعل وال عساعد  PBTمادة لمبة فيوت  مصنعة م  أجود أنواة  -

على االشتعال , وليس م  المواد المعاد تدوعرها وصناعتها   الكسر أو النفاعات ( م  الدرجة الثانية أو 

 باراافة إلى ت  يرها على صحة ارنساا . لالثالثة والتي قد تتسبب في التعر  لمخاطر الحرع

 

 


