
T6 LED LYSRÖR® 
Våra unika T6 Led lysrör ersätter gamla T5 rör utan någon modifiering av armaturen. Därför kan armaturens 
CE-certifiering bibehållas. 
Anledningen att vi kaller dem T6 är att vi har til lverkat rören med lite större diameter för att få plats med 
tillräckligt mycket dioder. Pinfästet är detsamma som på T5 rören. 
Viktigt när det gäller T5 rör som har en elektronisk drivenhet är att ta reda på vilken modell 
(Watt) av T5 som ska ersättas. Detta för att vi ska kunna anpassa T6 ledlysröret til l 
drivenheten. 
Vi kan även erbjuda T6 rör för 230V direkt. Detta innebär att man kan 
koppla förbi HF-donet och koppla 230V direkt i fästet. Då slipper 
man problemet med trasiga HF-don. 
Vi använder endast kända märkesdioder för längre 
livslängd och högre kvalité. Detta gäller alla våra lampor.

INFO 
Egenutvecklad, anpassad drivenhet: 
• Alla storlekar, men även special
• 180 lm/W / 200lm/W
• Livslängd ca 60 000 timmar
• 5 års produktgaranti
• CE och RoHS certifierade

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

Artiklar 230V

T6MS06-(30-60)8 8W 3000-6000K 549 mm

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

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

T6MS12-(30-60)14 14W 3000-6000K 1149 mm

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

T6MS15-(30-60)18 18W 3000-6000K 1449 mm

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

• Välj mellan frostat eller rillat 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!
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