
Продуктов информационен лист
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното
етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика:  ТМТ Елком ООД

Адрес на доставчика: ТМТ Елком ООД, Цариградско шосе 53А, 4006 Пловдив, BG

Идентификатор на модела: COB-320_NW_ON03500014

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за ос-
ветление:

LED Ненасочено или на-
сочено:

NDLS

Тип на цокъла на светлинния
източник
(или друг електрически интер-
фейс)

LED strip   

от мрежата, не от мрежата: NMLS Свързан светлинен
източник (CLS):

Не

Светлинен източник с въз-
можност за настройване на
цвета:

Не Обвивка -

Светлинен източник с висока
яркост:

Не   

Заслонка против заслепяване: Не Регулиране на свет-
линния поток:

Само със специал-
ни регулатори на
светлинния поток

Параметри на продукта
Параметър Стойност Параметър Стойност

Общи параметри на продукта:
Консумация на енергия в ре-
жим „включен“ (kWh/1000 h),
закръглено до най-близкото
цяло число

8 Клас на енергийна
ефективност

F

Полезен светлинен поток
(ɸuse), с указание дали се от-
нася за потока в сфера (360°),
в широк конус (120°) или в те-
сен конус (90°)

900 в Сфе-
ра (360°)

Свързана цветна
температура, зак-
ръглена до най-
близките 100 K,
или интервалът на
свързаните цветни
температури, кои-
то могат да бъдат
зададени, закръг-
лен до най-близки-
те 100 K

4 000

Мощност в режим „включе-
но“ (Pon), изразена във W

7,9 Мощност в режим
„в готовност“ (Psb),
изразена във W и
закръглена до вто-

0,00
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рия знак след десе-
тичната запетая

Мощност в режим „изчакване
в мрежа“ (Pnet) за CLS, изразе-
на във W и закръглена до вто-
рия знак след десетичната за-
петая

- Индекс на цвето-
отдаване, закръг-
лен до най-близ-
кото цяло число,
или интервалът на
стойностите, които
могат да бъдат за-
дадени

93

Височина 3
Ширина 10

Външни раз-
мери, без от-
делната пус-
ково-регули-
раща апара-
тура, части-
те за регули-
ране на ос-
ветлението и
несвързаните
с управлени-
ето на освет-
лението час-
ти, ако има
такива (в ми-
лиметри)

Дълбочина 5 000

Разпределение на
спектралната мощ-
ност в обхвата от
250 nm до 800 nm,
при пълен товар

Вж. изображе-
нието на послед-

ната страница

Твърдение за еквивалентна
мощноста)

- Ако „да“, еквива-
лентната мощност
(W)

-

  Хроматични коор-
динати (x и y)

0,382
0,381

Параметри за светлинни източници LED и OLED:
Стойност на индекса на цве-
топредаване на R9

75 Коефициент на жи-
вучест

-

Коефициент на стабилност на
светлинния поток

-   

а)'-' : Не е приложимо;
б)'-' : Не е приложимо;
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