
 

 

 
 المواصفات الفنية الخاصة باللمبات الموفرة طراز

 W85CFL  -FT 

 المواصفات العامة 
 

 

وات  400تكافئ لمبة متوهجة قددرة  وات 85قدرة  E 40بقاعدة  قالووظ  U 4لمبات أنبوبية  حلزونى او على شكل :  الصنف - 1

(  والكدابح   Out Doorم للعمدل فدى أنةمدة ارندارة العامدة  وهدو مصدم   Aوهى تعمل بكابح الكتروني ذاتي وهداا الكدابح مدل الف دة 

هرتدز والكدابح  مبدابل للمواصدفات القيا دية  60الدى  50فولد  وتدر   مدل   255 ~ 170يعمل  على جهد تشدييل الدالا الزيدز مدل 

راعاة ظاهرة انخفدا  ( لم Amalgamالمصرية الخاصة بزساب كفاءة الباقة وقد روعى تصميم اللمبة للعمل فى األجواء الزارة   

 رجددة م ويددة ( وكددال  روعددى اا المكونددات المصددنوة منهددا اللمبددة والكددابح  60 ~ 50ارضدداءة عنددد  رجددات الزددرارة العاليددة     

مخصصة لال تخدام فدى انندارة العامدة والتدى تختلدف عدل المكوندات المخصصدة لال دتخدام المنزلدي مدل حيد  القددرة علدى انحتمداا 

فولد   380هتزاز وتزمل  رجات الزرارة المرتفعة كال  تم إضدافة  اردرة للزمايدة عندد ارتفداة الجهدد الدى أعلدى مدل وعدم التأثر بان

واعدا ة التوصديل والتى تنتج عا ة فى اننارة العامة عند حدوث اللل او  قوط لسدل  انرضدى وتمتداز هداد الدداررة بسدرعة الفصدل 

 .%  (   15 +فول   220عو ة الجهد  للمدى الببيعى للتشييل    عند   تعمل تلقارياً (التلقاري 

  -: وذل  طبقا ً للمواصفات التالية

 متبلبات األ اء 

Item name:            Compact Fluorescent Lamps (CFL)   

 Power :                     85 Watt +  5% at 220 Volt after 6 minutes 

 Lumen output :       ( 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              > 98 % 

 Lamp crest factor :     < 1.4  

 E.M.I :                          Yes  

 Service life time :        > 10000 hours  

 With Over Voltage Protection  

 متبلبات انماا : -            

البال تيكية النقي المقاوم للزريل الاي ن يشتعل ون يساعد  PBTما ة لمبة فيوت  مصنعة مل أجو  أنواة  -

على انشتعاا , وليس مل الموا  المعا  تدويرها وصناعتها   الكسر أو النفايات ( مل الدرجة الثانية أو 

 بارضافة إلى تأثيرها على صزة ارنساا . لالثالثة والتي قد تتسبب في التعر  لمخاطر الزري

 

 


