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€ 47,50 € 41,50
Je bespaart 12.6%

Led TL Armatuur Waterproof 48watt 1.5m incl 2 Buizen 140L/M

MAAND AANBIEDING
Kijk en vergelijk NERGENS GOEDKOPER
ALLEEN HOGE KWALITEITS LED BUIZEN
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
GROTE PROJEKTEN HOGERE KORTINGEN

De eenvoudigste wijze om uw bestaande energie slurpende TL verlichting te vervangen in onze moderne LED Tube All in One armatuur waterbestendig.
Geen aanpassingen nodig en geeft direct een heldere verlichting.
Onze LED Armatuur All in One compleet heeft een directe besparing van 80% op uw energierekening.
Onze LED Armatuur All in One zijn voorzien van de allernieuwste Epistar LED's.
De lichthoeveelheid en de lichtkleur van 2 x LED T8 armatuur is vrijwel gelijk aan 2 x 58 watt oude TL buis.

Voordelen en details 2 x 24 Watt TOTAAL 48 Watt LED T8 TL Armatuur 1500mm:

Is voorzien van hoogwaardige LED’s
Innovatief design
LED TL verlichting beschikt over een efficiënte voeding
30.000 branduren
3 jaar garantie
Geen flikkering, veel rustiger voor uw ogen
Direct vol licht
Geen UV-straling
Onbreekbare buis
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Bevat geen zware metalen (uw normale TL-buis wel)
Eenvoudige montage
Waterbestendige Armatuur
Specificaties:
Geïntegreerde Waterdichte 2 x 24W LED Armatuur T8
POWER: 48 watt
Aantal Lumen:

140 lumen pro watt

Afmetingen Armatuur (Bak): 1575 x 88 x 93 mm

LED Type: SMD2538

Powerfactor: 0.90

Input Voltage : AC85-265V DC 24V

Licht hoek: 120°/140°

CCT: 4000-5000-6000 Kelvin

CRI: Ra?90
Cover: PMMA

Gewicht: 1.358KG

Aantal branduren: 30,000hours

Certificatie: CE & RoHS

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Alumnium

Garantie: 3 jaar

Goed om te weten:
- Energiebesparing van ruim 70%
- 140 Lumen per watt
- Aluminium achterkant voor betere koeling
- 5 jaar volledige garantie
- Langere levensduur tot wel 50.000 uur.
- Energielabel A++
- Deze buis heeft geen LM79 voor EIA
- Plug and Play
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Beschrijving
Deze T8 led buis is geschikt voor T8 armaturen met conventioneel voorschakelapparaat (met TL-starter). Voorzien van
Aluminium achterkant voor optimale koeling. De EMC led driver is geïsoleerd voor een optimale levensduur.
Ombouwen of starter wisselen?
U kunt deze buizen dan 1 op 1 uitwisselen met de traditionele T8 buizen. U hoeft dus niet om te bouwen, enkel de
starter wisselen met onze led starter (deze dient u apart te bestellen).
Let op: plaatst u meer dan 10 buizen op 1 stroomgroep dan raden wij het sterk af om een led starter te wisselen, de
hoeveelheid spanning welke door de led starters komt wordt dan teveel waardoor de levensduur zeer sterk achteruit
gaat, zeker als u de buizen professioneel gebruikt. Wij kunnen u dan ook geen garantie meer geven als u de armatuur
niet ombouwt.
Energielabel A+ (verplicht 2021)
Op 1 januari 2021 moeten alle kantoren in Nederland een energielabel van C of beter hebben. Dat label kun je op
verschillende manieren krijgen. Bijvoorbeeld door je ramen, spouwmuren, dak en vloeren te laten isoleren of door je
CV-installatie te vervangen door een warmtepomp, of met zonnepanelen. Maar verreweg de goedkoopste manier is
door al je TL-armaturen te vervangen door LED buizen. Deze LED TL-buis heeft energielabel A+ en is erg geschikt om
te integreren in het verduurzamen van kantoren.
Toepassing
Deze T8 buis is geschikt voor bedrijfshallen (tot 5 meter hoog) huizen, kantoren, hotels, winkelcentra, supermarkten,
ondergrondse parkeerplaatsen, gangen en andere openbare ruimtes.
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