
T8 LED LYSRÖR 
Våra LED lysrör går att montera direkt i gamla armaturer med magnetisk 
ballast och glimtändare. Glimtändaren byts bara ut mot medföljande 
LED starter. Därmed kan armaturens CE-certifiering bibehållas. Vid 
installation utan ballast ska 230V kopplas på den sidan av röret 
som etiketten sitter på. 
Vi har även LED lysrör som passar i armaturer med HF-don. 
Viktigt att tänka på då är att man bryter strömmen innan 
man byter rören. Dels för att HF-donen kan slå ifrån annars 
men också ur säkerhetssynpunkt.

T6 LED lysrör
Våra T6 rör ersätter T5 rör utan förändring i den befintliga 
armaturen. Alternativ för 230V direkt finns också.

INFO 
• Hela drivenheten är omsluten av ett isoleringshus
• För konv. don/230V direkt alternativt för HF-don
• Alla storlekar, men även specialmått
• 200lm/W (alternativt ekonomialternativ 150lm/W)
• Livslängd ca 130 000 timmar (ekonomi ca 40 000 tim)
• 5 års produktgaranti (ekonomialternativ 3 års garanti)
• CE och RoHS certifierade
• T8 rören Intertek semko S-märkta
• Finns med micro rörelsesensor. 

LED LYSRÖR

”One side power”

ENERGIBESPARING 
Våra Ledlysrör ger en mycket kraftig energibesparing, mellan 50-80% 
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 8-36 månader, beroende på användningstid/dygn. 

ARTIKLAR

Art nr (KELVIN) Watt Färgtemp Mått

T8MS045-(30-60) 8W 3000-6000K 450 mm

T8MS06-(30-60)8 8W 3000-6000K 600mm

T8MS06-(30-60) 10W 3000-6000K 600 mm

T8MS12-(30-60)12 12W 3000-6000K 1200 mm

T8MS12-(30-60) 16W 3000-6000K 1200 mm

T8MS12-(31-61) 18W 3000-6000K 1200 mm

T8MS15-(30-60)18 18W 3000-6000K 1500 mm

T8MS15-(30-60) 24W 3000-6000K 1500 mm

T8MS15-(31-61) 28W 3000-6000K 1500 mm

T8MS15-(32-62) 35W 3000-6000K 1500 mm

T8T5MS15-(38-68)
T8 LED lysrör med T5 
fäste. För ersättning av T5 
1449 mm, 80W

36W 3000-6000K 1449 mm

• Välj mellan frostat eller rillat glas. (För frostade rör, lägg till ett F sist i 
art nr.)

• Alla storlekar finns även för armaturer med HF-don. Amperetalet 
anpassas då efter befintliga drivenheter. 

• Finns även som ”T6” för utbyte av T5 rör. Både för HF-don och 230V 
direkt. 

• Kontakta oss för mer information. 

200 lumen / Watt!
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