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ЕЛ КАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Н О В О П О КОЛ Е Н И Е
ТРИФОСФОРНИ ЛУМИНИСЦЕНТНИ ПУРИ
Луминесцентните лампи са с висока енергийна ефективност
и произвеждат над четири пъти повече светлина от
обикновените лампи с нажежаема жичка.
Затова са предпочитани и се употребяват главно в офиси,
цехове и фабрики, супермаркети и по-малки магазини,
където e нужна добра осветеност на ниска цена.
Основната форма на луминесцентните лампи е дълга
стъклена тръба с два електрода върху метални накрайници
запечатващи всеки край на тръбата.
Стандартните луминесцентни лампи използвани до момента,
или така наречените “монофосфорни” лампи имат само един
вид фосфорен прах нанесен от вътрешната страна на тръбата.
Целта на това покритие е да преобразува невидимите
ултравиолетови лъчи във видими. Недостатъците на този тип
лампи са:
• по – малък светлинен добив
• нисък индекс на цветопредавне (Ra 70). В този случай
човешкото око възприема цветовете нереално, те са по-топли
или по-студени в зависимост от вида на монофосфорната
лампа.

СПЕСТЕТЕ 20% ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО С
НОВИТЕ ТРИИВИЧНИ
ПУРИ .

Трифосфорните лампи са със висока енергийна ефективност,
разработени по нова технология и имат три различни
фосфорни покрития от вътрешната страна на лампите. Всяко
от тези покрития работи в своя спектър, което води до
отлични светлинни характеристики. Този вид лампи имат
около 20% по-висок светлинен добив и отличен индекс на
цветопредаване , както и два пъти по дълъг живот (около 20
000 часа).Човешкото око възприема цветовете реално,
така както те изглеждат на естествена дневна светлина.
Луминисцентни лампи на Т5 в момента са найенергоефективни. Със характеристики - до 104Lm/W те
се нареждат до LED осветлението , та дори и го надминават.
В сравнение със Т8 - икономията е около 20%. В комбинация
- електронен дросел на OSRAM и лум.тръба LUMILUX
OSRAM гаранцията е 3години !!!
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТРЪБИ И ЕЛЕКТНОННИ
БАЛАСТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА НИ !!!
Луминисцентни тръби Т5 LUMILUX OSRAM

Предимства: 1) добра икономичност и ефективнос
2) До 20% по-икономичен от LUMILUX T8
3) До 50% по-малък обем, отколкото сравними Т8
лампи 4)Естествени цветове 5) Светлинен
ефикасност: до 104 Lm / W 6) Много добра
луменна поддръжка:> 90% през целия живот на
лампата. 7)Дълъг живот: до 24000 часа
Гаранция : 2г. , при комбинация с Баласт на OSRAM
- 3 години!!!
•

Още информация...

Луминисцентни тръби Т8 LUMILUX OSRAM

До 18% по-висока светлинна ефикасност от тази на
обикновенните монофосфорни Т8 лампи.
Много добра луменна поддръжка:> 90% през
целия живот на лампата. Най-високо качество и три
-бандов фосфор: LUMILUX.
Предлага се в различни цветове.
Гаранция : 2г. , при комбинация с Баласт на
OSRAM - 3 години!!!
•

Още информация...

Луминисцентни тръби Т8 - Други

Много добро съотношение между ЦЕНА ->
КАЧЕСТВО !
Налични размери : 18W; 36W; 58W - TUNGSRAM
Made in HUNGARY
Налични размери : 18W; 36W - 830 - NARVA
Made in Germany
Налични размери : 18W; 36W; 58W - PILA
Made in POLAND
Налични размери : 18W; 36W; 58W , по заявка
другите размери - PHILIPS MASTER TL-D
Made in POLAND
Електронни баласти - OSRAM ; HOROZ ; VITO ;
PHILIPS ; SCHWABE ; ЕКОЕНЕРГИЯ !

