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Productbeschrijving
Product NeoFos 'multifunctionele' ledbuis 150cm 25W

Beschrijving

Toepassingsmogelijkheden*
- kantoren

- (parkeer)garages

- scholen
- ziekenhuizen

- tunnels

- opslaghallen/loodsen
- koel/vrieshuizen
- overige binnen en buitensituaties

Kenmerken
- Nederlandse ontwikkeling en productie
- Praktische gebruiksvriendelijkheid en open standaard

- De ontwikkelde driver levert nagenoeg geen harmonische verstoring

- Energiezuinig door het lage stroomgebruik vanaf 9 Watt

- Modulair opgebouwd
- Lange levensduur door goede thermische eigenschappen en modulariteit

- Keuze uit geprofileerde of opalen polycarbonaat kap

- Goede prijsprestatieverhouding

Technische specificaties Opties
Afmetingen (L x Ø )mm 1500 x 30 (G13 T8) - inbouwarmaturen

Kleurtemperatuur (CCT) - opbouwarmaturen
RA Waarde (CRI) ~ 81 - lichtlijnen

Consistentie ≤ 4 step Macadam - noodstroom

Lichtworp 140° - overige opties (maatwerk)

 3137 / 2447
119 / 93

Lichtafname / 1000u 0,3 ~ 1,8 % Garantie
Led Type HL SMD 3528 (SMD) 7 jaar vanaf BN1441

384
Dimbaar nee Adviesprijs
Gebruikte materialen Aluminium, Polycarbonaat geprofileerd (opaal naar keuze) € 61,00
Input voltage AC 100 ~ 265V 50-60Hz
Output voltage DC 36 ~ 42 V
Verbruik (Watt) 25W (26,3W) Producent:

0,97C NeoFos B.V.
0,12A Rechte Tocht 9N

Omgevingstemperatuur -20°C ~ 50°C 1507 BZ   ZAANDAM
Werktemperatuur <50°C  (Ta=25°C)

5 ~ 6%
Levensduur 40.000-60.000 uren

*vraag naar de mogelijkheden

Ledbuis G3 Series 25W

NeoFos ledbuizen worden in Nederland gemaakt en behoren tot de beste in zijn soort. Deze ledbuizen kunnen goed ingezet worden als vervanging 
van conventionele TL-verlichting. Ook voor nieuwbouw en uitbreiding zijn ledbuizen van NeoFos de juiste oplossing. Het uitgekiende  ontwerp, 
juiste materiaalkeuze en assemblagemogelijkheden zorgen dat NeoFos ledbuizen een hoge lichtopbrengst en lange levensduur hebben. Niet voor 
niets geven we op de  G3 ledbuis 7 jaar garantie.

- sporthallen/kleedkamers

- Hoge lichtopbrengst per geleverd vermogen (Lm/W)

- Multifunctioneel toepasbaar

4250-4750 Neutral white (3000K Warm wit)

Lumen (Lm) - Kleurtemperatuur (CCT)
Efficiëntie (Lm/W)

Aantal LEDs

CosPhi
Inrush current

www.neofos.eu
Harmonischen (THDi) info@neofos.eu

Compliancy CE (LVD en EMC), RoHS, FCC
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