TUBOS LED T8 TALHO

Tubo LED T8 Alumínio 120 cm Especial Talho Conexão Uni-Lateral 20W
Parâmetros técnicos
Potência:

20 W

Factor de Potência (FP):

0.96

Alimentação:

220-240V AC

Multivoltagem:

85-265V AC

Frequência:

50-60 Hz

Intensidade:

87 mA

Regulavel:

NÃO

Casquilho:

T8

Fonte luminosa:

SMD2835

Cantidade de LEDs:

100

Temperatura da Cor:

Rose

CRI:

80

Luminosidade:

1600 lm

Rendimiento LED:

80 lm/W

Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):

A+

Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):

F

Ángulo de Abertura:

120º

Tipo de Lente:

Translúcido

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP44

Especial:

Carniçaria

Material:

Aluminio - PC

Dimensões:

Ø(29x32)x1200 mm

Comprimento:

1200 mm

Tª Ambiente Trabalho:

-20ºC ~ 50ºC

Vida Útil:

50.000 Horas

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
O Tubo LED T8 120 cm Especial Talho 20W é a melhor opção para apresentar produtos como carne, realçando as suas cores, texturas e frescura tanto nas prateleiras refrigeradas como em todo o tipo de instalações onde este tipo de alimentos é
exposto.
Características do Tubo LED T8 Alumínio 120 cm Especial Talho Conexão Uni-Lateral 20W
Com os 100 LEDs de alta eficiência SMD2835 têm uma eficiência de 80lm/W que permite um brilho total de 1600 lúmenes, equivalente a um tubo fluorescente de 40W, pelo que obtemos uma poupança de 50%. Graças ao acabamento translúcido e ao amplo ângulo de 120º com que emite luz produz uma iluminação muito agradável e homogénea.
O tubo LED T8 120 cm Especial Talho de 20W é feito de alumínio e PC que lhe conferem grande resistência e durabilidade. Possui um factor de protecção IP44, que lhe permite funcionar sem problemas numa gama de temperaturas entre -20ºC e +50ºC.

Vantagens do Tubo LED T8 Alumínio 120 cm Especial Talho Conexão Uni-Lateral 20W
A principal vantagem do tubo LED é que melhora as características dos produtos sem perder a sua naturalidade, tornando-os mais atraentes à vista. Isto porque a luz rosa especialmente concebida para este tipo de iluminação LED é obtida directamente através da modulação da luz que emite sem utilizar filtros adicionais. Além disso, como não contém quaisquer substâncias poluentes, é muito mais seguro.

Por outro lado, a iluminação fluorescente tradicional emite níveis elevados de comprimentos de onda verdes e amarelos, mas muito poucos comprimentos de onda vermelhos e azuis, o que afecta negativamente a cor do tecido magro, que muda do vermelho para
o castanho, e do branco para a gordura amarelada ou esverdeada.
Aproveite os benefícios oferecidos pelo Tubo LED T8 120 cm Especial Talho 20W para apresentar os produtos como realmente merecem com toda a confiança e garantia da iluminação da nossa loja online.
*Não inclui LED Starter.
*Ver Guia de instalação Tubos LED

