
Energibesparing i
kompakt form
Economy Twister

Economy Twister är ett kompakt spiralformat lysrör för ingångsnivå som ger det

ljusflöde du behöver. Den sparar upp till 80 % energi jämfört med glödlampor, har

en 10 gånger längre livslängd och ger ett varmvitt ljus.

Fördelar
• God ljuskvalitet i en kompakt form. Brett urval möjliggör enkelt byte av de flesta

glödlampor från 25 till 100 W

• Sparar ca 80 % energi jämfört med glödlampor med jämförbart ljusflöde

• Färre lampbyten tack vare längre livslängd

Funktioner
• Spiralformad

• Energieffektiv

• Lång livslängd

• Varmvit färgtemperatur (2 700 K)

Användning
• Economy Twister kan användas för att ersätta glödlampor i alla typer av

användningsområden.

• Den är inte lämplig för dimmer eller elektronisk ljus- eller rörelsesensor

Varning och Säkerhet
• Det är mycket osannolikt att det påverkar hälsan om lampan går sönder. Om den går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter

och avlägsna delarna, helst med handskar. Placera dem i en försluten plastpåse och för den till den lokala avfallsanläggningen för

återvinning. Använd inte en dammsugare.

• Kompakta lysrör måste behandlas som specialavfall. De måste föras till den lokala avfallsanläggningen för återvinning. European

Lighting Industry har skapat en infrastruktur som kan återvinna kvicksilver, andra metaller, glas m.m.
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Versions
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Product D (max) C (max) F (max)

EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6 51,5 mm 107,5 mm 42,5 mm

Economy Twister
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