
T6 LED LYSRÖR® 
Effektiva LED lysrör som kan ersätta T5 lysrör i vanliga armaturer med HF-don.
Viktigt att tänka på när det gäller T5 rör som drivs av en elektronisk drivenhet är att vara noga med att 
kontrollera vilket T5 rör som ska ersättas eftersom T5 rör finns med olika Watt med samma längd. Detta för 
att vi ska kunna anpassa T6 ledlysröret til l HF-donet. 
Vi har även T6 rör och T8 med T5 fäste för 230V direkt om man vill koppla bort HF-donen.
Vi använder endast kända märkesdioder för längre livslängd och högre kvalité. Detta 
gäller alla våra ljuskällor.

Obs! Det är extra viktigt att man bryter strömmen vid byte av rör 
i armaturer med HF-don. Dels för att man kan skada HF-
donen men också ur säkerhetssynpunkt.

INFO 
Egenutvecklad, anpassad drivenhet: 
• CE, EMC och RoHS certifierade
• 180 alternativt 200 lm/W 
• Livslängd 60 000 timmar
• 5 års produktgaranti
• Tillgängliga i alla längder

ENERGIBESPARING  
Våra ledlysrör ger en mycket stor energibesparing och en betydligt längre 
livslängd samtidigt som de befintliga donen får en lägre belastning och slits 
mindre. Värmeutvecklingen blir mycket lägre i jämförelse med de gamla rören, 
vilket påverkar armaturerna positivt. Arbetstemperaturen är endast c:a 37-45°C. 
Beräknad återbetalningstid 12-36 månader, beroende på användningstid/dygn. 

Artiklar (Elektronisk ballast)

Art nr (KELVIN) Watt Färgtemp Mått

T6ES06-(30-60) 10W 3000-6000K 549 mm

T6ES09-(30-60) 14W 3000-6000K 849 mm

T6ES12-(30-60) 18W 3000-6000K 1149 mm

T6ES15-(31-61) 28W 3000-6000K 1449 mm

Artiklar 230V

T6MS06-(30-60) 10W 3000-6000K 549 mm

T6MS09-(30-60) 14W 3000-6000K 849 mm

T6MS12-(30-60) 18W 3000-6000K 1149 mm

T6MS15-(30-60) 26W 3000-6000K 1449 mm

• Välj mellan frostat eller transparent glas. (För frostade rör, lägg till ett F sist i art nr.)
• Går att få med anpassade Watt tal.
• Kontakta oss för mer information. 

Upp till 200 lumen / Watt!

Rillat/transparent cover
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