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180lm/W T8 LED Tubulārā spuldze

WNST-T806B08W-R

WNST-T812B18W-R

WNST-T815B25W-R

MODEĻI:
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Specifikācija

Parametrs WNST-T806B08W-R WNST-T812B18W-R WSNT-T815B25W-R

Jauda 8W±2W 18W±2W 25W±2

Izmeri ￠26X600mm ￠26X1200mm ￠26X1500mm

Čipi Epistar Chip, SMD2835, Ra>80

Gaismas plūsma uz /W 120lm/W or 140lm/W or 160lm/W or 180lm/W

Barošanas spriegums AC85-265V

Barošanas bloks EMC Passed, Non-flickering

Starojuma lenķis 160°

Krāsa temperatūra 3000K/4000K/5000K/6000K

Jaudas faktors ＞0.95

Darbības ilgums 50000 hours

Darba vides temperatūra -20℃～+45℃

Darba vides mitrums <80%

PC nosedzošais difuzors 94V0 material, Frosted/Clear cover

Aizsardzības klase IP54

Garantijas laiks 5 years

Atbilstības sertifikāti CE, EMC, LVD, RoHS, TUV

Spuldzes struktūra

①G13 end cap, 94V0 material; ②Aluminum ring;
③LED Driver, EMC passed, non-flickering; ④6063 Aluminum houseing, polygon mirror surface;
⑤FR4 LED PCB Board ⑥94V0 material PC cover;
⑦Screw
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LED PCB montāžas plāksne 
SMD2835 Epistar (TW) čipi, 

Ra>80

35-37Lm/LED's

16mm x 1mm

Siltuma vadītspēja 25nm 

Vara folija

Polikarbonāta nosedzošais difuzors

 94V0 materiāls

92% gaismas caurlaidība              

Frosted / Clear nosegprofils

Balts reflektors

Instalācija

 Vadu pieslēgums pie abiem spuldzes galiem
(for Electrinic Ballast Compatible, it’s must be double side input power)
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Spektrālā testa atskaite

Produktu izmērs

Item No. A(mm) B(mm) C(mm)

WNST-T806B08W-R 602 588 535

WNST-T812B18W-R 1212 1198 1145

WNST-T815B25W-R 1512 1498 1445



Iepakojums

Uzmanību!













LED spuldzes darba spriegums ir AC85-265V. Lūdzu pārliecinieties par šādu spriegumu pieslēdzot spuldzi 
elektro tīklam. Spuldze var tikt neatgriezeniski iznīcināta ja tā tiks pieslēgta pie lielāka sprieguma kā norādīts 
iepriekš.
Lai novērstu elektrošoku, pēc spuldzes pievienošanas elektriskai strāvai, nevajag pieskarties ar ķermeņa 
daļām spuldzes metāla pamatnei vai jebkurām citām spuldzes daļām.
Ja atverot iepakojuma vai pirms tam jūs redzat ka spuldze ir bojāta transportēšanas dēļ, pārtrauciet 
tālākas darbības un ziņojiet par to piegādātājam. Spuldzes drīkst izmantot tikai pilnīgā tehniskā 
kārtībā.
Nelietot spuldzi paaugstinātas temperatūras apstākļos. Darbs augstos temperatūras režīmos kuri 
neatbilst specifikācijā ieteiktajiem samazina spuldzes darbības mūžu. 
Nav ieteicams spuldzi lietot stipras, patstāvīgas vibrācijas apstākļos. Pirms uzstādīšanas izvēlēties 
maksimāli stabilāko vietu. 
Spuldzes virsmas var sasniegt līdz 50 ℃ temperatūru. Ieteicams nenovietot spuldzes tuvumā ierīces, 
kuras ir jutīgas pret paaugstinātu temperatūru. 
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