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لمبة ليد زجاج أنبوبية
LED GLASS TUBE 

Optical Data :

LED Chips : SMD Lumileds

SASO Efficiency Label : B 

CRI (Ra) : ≥ 80 %

Color Temperature (CCT) : 4000K & 6500K

الوصف:

ً

 هو نوع من مصابيح            املستخدمة في مصابيح األنبوب

البيانات الضوئية:
 نوع شريحة الليد : لومي ليد عالية الجودة مثبتة على

السطح

 مستوى كفاءة الطاقة : ب 

 تناسق األلوان : ≥ ٥ خطوات

 مؤشر تجسيد اللون : ≤ ٨٠٪

درجة حرارة اللون : ٤٠٠٠ كلفن و ٦٥٠٠ كلفن 

التدفق الضوئى
أ. ٦٠ سم : ١١٠٠ )- ١٠ ٪ حد أدنى)

ب. ١٢٠ سم : ١٨٠٠ )- ١٠ ٪ حد أدنى)
ت. ١٢٠ سم : ٢١٠٠ )- ١٠ ٪ حد أدنى)
د. ١٥٠ سم : ٢٣٠٠ )- ١٠ ٪ حد أدنى)

DESCRIPTIONS :

LED GLASS TUBE T8 IP20 إنLED

Electrical Data :

Power factor : ≥ 0.9

Frequency rating : 60 Hz

Total Harmonic Distortion (THD) : ≤ 15 %

Energy Consumption / hr : ± 10 % of Nominal 
Wattage / hr

Switching Cycles Before Failure : ≥ 150,000

Lamp Survival Factor at 6,000h : ≥ 0.9

Starting Time : ≤ 0.5 sec

Premature Failure Rate : ≤ 5 % at 1,000 hour

Lamp Warm-up Time (60 %) : ≤ 0.5 sec

البيانات الكهربية: 

 القدرة المقننة : ) ٧٬٩ ، ١٢٬٨ ، ١٥ ، ١٦٬٥ ) وات

الجهد المقنن : ) ١١٠-٢٤٠) فولت

معامل القدرة : ≤ ٠,٩

 التردد المقنن : ٦٠هرتز

عدد مرات التشغيل والغلق قبل التلف  : ≤ ١٥٠٠٠

عامل بقاء المصباح عند ٦٠٠٠ ساعة :  ≤ ٠,٩
 

زمن البدء :  ≥ ٠,٥ثانية

 معدل الفشل المبكر  :  ≥  ٥ ٪ عند ١٠٠٠ 

LEDLED

LEDLED

LED GLASS TUBE T8 IP20

Color Consistency (SDCM) : ≤ 5-Step MacAdam
 ellipse

Luminous Flux :
a. 60 cm : 1100 (-10 % min)
b. 120 cm : 1800 (-10 % min) 
c. 120 cm : 2100 (-10 % min) 
d. 150 cm : 2300 (-10 % min)

Power Rating : ( 7.9 -12.8 - 15 - 16.5 ) Watt

Input Voltage : (110-240) Vac

إجمالى التشوه التوافقى : ≥ ١٥٪

ًأحيانا إلى أنابيب           باسم “أنابيب الفلورسنت          ، ولكن نظر  

.من مكونات            وال تحتوي األنابيب على مادة فلورية ، فإن “أنبوب          “ أكثر صحة

إستهالك الطاقة / ساعة  : ± ١٠٪ القدرة المقننة / ساعة

زمن تسخين اللمبة  : ≥ ٠,٥ثانية

 

 الفلوروسنت مع قواعد        G13           LED إلستبدال أنابيب الفلورسنت التقليدية . باملقارنة مع    

 أنابيب الفلورسنت ، فإن أهم مزايا أنابيب  هي كفاءة الطاقة وعمر الخدمة الطويل. يشار      

ا ألن الضوء يأتي في الواقع

LED GLASS TUBE T8 IP20 is a type of LED lamp used in fluorescent tube 

luminaires with G13 bases to replace traditional fluorescent tubes. As 

compared to fluorescent tubes, the most important advantages of LED tubes 

are energy efficiency and long service life. LED tubes are sometimes also 

referred to as ‘LED fluorescent tubes’, but since the light actually comes from 

LED components and the tubes contain no fluorescent substance, ‘LED tube’ 

is more correct.

الفعالية الضوئية :                  لومين/وات                              Luminous Efficacy : (120/140) lm/W                         

APPLICATIONS :
Suitable to be used in : Office lighting, supermarkets, parking spaces under 
buildings,Train Station, Underground subway, Retail store, Parking lot &  all 
Similar applications.



Model A1 A2 A3 D1

27.9 mm

27.9 mm

27.9 mm

SPECIFICATIONS : المواصفات:

General Specifications :

Warranty : 3 Year & 5 Year

EMC : Yes

Ingress Protection Rating : ≥ IP20

Operating temperature : -5 : 40°C

Safety Requirements : RoHS Compliant

مواصفات عامة:

العمر اإلفتراضى : ≤ ٣٠٬٠٠٠ ساعة و ≤ ٥٠٬٠٠٠ ساعة

فترة الضمان : ٣ سنوات ، ٥ سنوات

 خامة اللمبة : زجاج

 التوافق الكهرومغناطيسى : نعم

درجة الحماية:

درجة حرارة التشغيل : -٥ : ٤٠ درجة مئوية

متطلبات السالمة : متوافق مع تقييد المواد الخطرة

لمبة ليد زجاج أنبوبية

Life TimeLumen Efficiency 
(lm/W)

Light OutputLight SourceWattage

27.9 mm

1212 mm

1212 mm

612 mm

1512 mm

1205 mm

1205 mm

605 mm

1505 mm

1198 mm

1198 mm

598 mm

1498 mm

50,000 hours

50,000 hours

50,000 hours

50,000 hours

1800 lm 

2100 lm 

1100 lm

2300 lm

LED SMD Chips

LED SMD Chips

LED SMD Chips

LED SMD Chips

15W

12.8W

7.9W

16.5W

LED TUBE GLASS T8 120 cm

LED TUBE GLASS T8 120 cm

LED TUBE GLASS T8 60 cm

LED TUBE GLASS T8 150 cm

LED GLASS TUBE LED GLASS TUBE T8 IP20

IP20 ≥

Tube Material : Glass

Life Time : ≥ 30,000 hours & ≥ 50,000 hours

(120/140)

(120/140)

(120/140)

(120/140)

Connection : Single
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Installation Guide :




