


LED CEVNA SVETILA
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LED CEVNA SIJALKA T8

TEHNIČNA RISBA:

TEHNIČNI PODATKI:
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LED STARTER:
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NAZIV ARTIKLA PVC STEKLO SVETILNOST MOČ
BELA 4500K
TOPLO BELA 3000K

TRANSPARENTNO / MAT 900lm
900lm

SMT8 - 60 - 132 WC / WD
SMT8 - 60 - 132 WWC / WWD

9W
9WTRANSPARENTNO / MAT

BARVA

NAZIV ARTIKLA PVC STEKLO SVETILNOST
TRANSPARENTNO / MAT
TRANSPARENTNO / MAT

1800lm
1700lm

SMT8 - 120 - 264 WC / WD
SMT8 - 120 - 264 WWC / WWD

MOČ
18W
18W

BARVA
BELA 4500K
TOPLO BELA 3000K

NAZIV ARTIKLA PVC STEKLO SVETILNOST
2300lm
2100lm

SMT8 - 150 - 312 WC / WD
SMT8 - 150 - 312 WWC / WWD

MOČ
22W
22W

TRANSPARENTNO / MAT
TRANSPARENTNO / MAT

BARVA
BELA 4500K
TOPLO BELA 3000K

KARAKTERISTIKE: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
- Enostavna namestitev brez nevarnosti udara električnega toka.
- LED STARTER omogoča popolno varnost v primeru napačne 
uporabe.
- Takojšnji vklop in 100% delovanje ob vklopu.
- Enostavna porazdelitev svetlobe, brez utripanja in neprijetnega 
občutka bleščanja.
- Nižja poraba - do 60% prihranka energije.
- Dolga pričakovana življenjska doba: 35.000 ur; znižuje stroške 
vzdrževanja
- Okolju prijazen produkt ne vsebuje živega srebra, brez UV in IR 
žarkov.

- Ohišje sijalke: aluminij
- Polikarbonatsko matirano ali transparentno steklo
- Rotirajoči pini na zaključnih grlih 0-90°
- Grlo/podnožje: G13
- Dimenzija sijalk: 600mm, 1200mm, 1500mm
- Temperatura delovanja: -20°C do 40°C
- Indeks barvnega videza CRI: ≥80
- Faktor moči: 0,95
- Barva svetlobe 3000-3500K TOPLO BELA, 4000-5000K BELA
- Razred zaščite IP 20

ENOSTRANSKI PRIKLOP:
3. LED starter

1. PVC transparentno steklo

2. PVC matirano steklo
SMD 3528



TEHNIČNE INFORMACIJE O CEVNIH SIJALKAH:
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elektronska
dušilka

ELEKTRIČNE SHEME VEZAV KLASIČNIH FLUORESCENTNIH SIJALK T8

ELEKTROMAGNETNA PREDSTIKALNA NAPRAVA

KLASIČNA DUŠILKA + starter + kondenzator

ELEKTRONSKA PREDSTIKALNA NAPRAVA

ELEKTRONSKA DUŠILKA

KLASIČNI STARTER - bi-mentalna tlivka, ki ima funkcijo vklopa fluorescentne sijalke
LED STARTER -  zaščitna varovalka, premosti  tokokrog

ELEKTRIČNE SHEME VEZAV LED CEVNIH SIJALK T8 ENOSTRANSKI PRIKLOP

LED CEVNA SIJALKA T-8 LEDSM deluje neposredno na napajanje 230Vac
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OPOZORILO!
Tu ni povezovalnega mostu, zato se morate izogniti
obratni vezavi.
Kontakta nista povezana.

LED cevna sijalka

Prav tako pa deluje neposredno s KLASIČNO DUŠILKO (RETROFIT SVETIL S KLASIČNO DUŠILKO)

klasična
dušilka
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OPOZORILO!
Kontakta sta povezana.

LED cevno svetilo

LED STARTER
premosti tokokrog



LED CEVNA SIJALKA T8 LED SM:

LED cevna sijalka T8-LEDSM  ima napajanje samo iz ene strani grla.
Na eni strani cevne sijalke je BI-pin konektor aktiven, na drugi strani je BI-pin konektor neaktiven in vsebuje PTC zaščito.
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aktiven neaktiven

PTC zaščita

230 VAC

Pri novi električni vezavi (enostranski priklop) moramo biti pazljivi na pravilno smer priključitve.
V nasprotnem primeru sklenemo napajanje preko PTC zaščite, kar pomeni da naredimo kratek stik.
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OPOZORILO!
Tu ni povezovalnega mostu, zato se morate izogniti
obratni vezavi.
Kontakta nista povezana.

LED cevna sijalka

Pri zamenjavi sijalk s klasično dušilko glej (retrofit svetil s klasično dušilko ali neposredni vezavi) je treba uporabiti LED STARTER (nima 
nobene funkcije vklopa led cevne sijalke), ki premosti tokokrog (fazo N) in zagotovi sijalki napajanje.

klasična
dušilka
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OPOZORILO!
Kontakta sta povezana.

LED cevno svetilo

LED STARTER
premosti tokokrog

MOŽNOSTI VEZAV LED CEVNIH SIJALK:

LED CEVNA SIJALKA

SVETILO S 
KLASIČNO DUŠILKO

SVETILO Z 
ELEKTRONSKO DUŠILKO

SVETILO BREZ DUŠILKE

1. RETROFIT SVETIL S 
KLASIČNO DUŠILKO

2. NEPOSREDNA
VEZAVA

3. ENOSTRANSKI 
PRIKLOP

MOŽNOST SVETILA MOŽNOST VEZAVE



1. RETROFIT SVETIL S KLASIČNO DUŠILKO
Enostavna zamenjava klasičnih fluorescentnih svetil, brez poseganja v električno vezavo. Odstrani se le klasični starter, ki ga nadomes-
timo z zaščitno varovalko - LED STARTERJEM.

klasična
dušilka
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klasična
dušilka
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običajno cevno svetilo LED cevno svetilo
odstranimo starter in ga zamenjamo z LED STARTERJEM

1. 2. 3. 4.

90º1.

2.

90º

PREDNOSTI VEZAVE
- Zelo enostavna  in varna namestitev.
- Obstoječi certifikati ostanje veljavni – ne posegamo v obstoječo povezavo.
- Naknadno se lahko zopet uporabijo klasične fluorescentne sijalke potem, ko se zopet vstavi klasični starter.

SLABOSTI VEZAVE
- Izgube  elekrične moči v vrednosti 1-2W.
- Faktor moči se nekoliko zmanjša zaradi obstoječega kondenzatorja.

Da bi se izognili tem izgubam, lahko uporabimo NEPOSREDNO VEZAVO.

KAJ ČE POZABIMO ZAMENJATI STARTER?
V primeru, da pozabimo zamenjati starter z LED STARTERJEM, bodo led cevne sijalke začele utripati. Izklopimo svetilo, ter nemudoma 
vstavimo LED STARTER.

KAJ ČE ŽELIMO PONOVNO NAMESTITI KLASIČNE FLUORESCENTNE SIJALKE?
Potem to enostavno storimo tako, da zamenjamo sijalke ter zopet namestimo klasični starter. 

KAJ ČE POZABIMO PRI PONOVNI NAMESTITIVI FLUORESCENTNIH SIJALK  ZAMENJATI STATER?
Če le-tega pozabimo zamenjati, potem končni del sijalke zažari, vendar se ne uniči. Nemudoma izklopimo svetilo, ter namestimo 
klasičen starter.

2. NEPOSREDNA VEZAVA
Ta vezava pride v poštev pri retrofitu svetil z elektronsko dušilko, kjer moramo celotno vezavo odstraniti oz. če želimo pri retrofitu s 
klasično dušilko zaradi izgub električne moči, odstraniti klasično dušilko in kondenzator.
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PREDNOSTI VEZAVE
- Še večji prihranek energije.
- Boljši izkoristek faktorja moči.
- Smer vstavljanja led cevne sijalke ni pomembna.

SLABOSTI VEZAVE
- Svetilka izgubi veljavno certifikat – neposredno posežemo v električno vezavo.
- Električno vezavo lahko napravi le za to usposobljena oz. kvalificirana oseba.
- Ne moremo ponovno namesti klasičnih fluorescentnih sijalk v primeru, da ne namestimo »stare« električne vezave.

ELEKTRIČNE VEZAVE LED CEVNIH SIJALK:



NAVODILA MONTAŽE:

- Električno prevezavo lahko napravi le za to usposobljena oseba oz kvalificiran električar.
- Pred posegom bodite prepričani da je svetilo izklopljeno iz električnega omrežja.
- Odstranite fluorescentne sijalke.
- Odstranite dušilko in kondenzator , če sta priklopljena , da izboljšamo faktor  moči.
- Naredite prevezavo kakor prikazuje skica zgoraj.
- Uporabite led starter oz. zaščitno varovalko.
- Vstavite LED CEVNO SIJALKO in svetilo mora zasijati.

- LED STARTER OZ. ZAŠČITNA VAROVALKA  (250V, T2A) je potrebna za varno namestitev.  
- NA TO ELEKTRIČNO VEZAVO NE NAMEŠČAJTE FLUORESCENTNIH SVETIL, KER JIH BOSTE UNIČILI!

3. ENOSTRANSKI NEPOSREDNI PRIKLOP
Ta vezava pride v poštev pri retrofitu klasičnih fluorescentna svetila, ki delujejo z elektronsko dušilko oziroma pri novi instalaciji LED 
CEVNIH SIJALK, kjer ni nobenih predstikalnih naprav.
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PREDNOSTI VEZAVE
- Lažja vezava žic, pri obstoječi vezavi oz. novi vezavi boljši izkoristek faktorja moči.

SLABOSTI VEZAVE
- Svetilka izgubi veljavni certifikat – neposredno posežemo v električno vezavo.
- Pozorni moramo biti na pravilno smer priklop sijalke, v nasprotnem primeru napravimo kratek stik.
- Električno vezavo lahko napravi le za to usposobljena oziroma kvalificirana oseba.
- Ne moremo ponovno namesti klasičnih fluorescentnih sijalk v primeru, da ne namestimo »stare« električne vezave.

Obstoječa električna vezava se mora odstraniti in na novo speljati.

Bodite pozorni, da na pravilno stran (aktivno stran) povežete zaščitno varovalko LED STARTER.

- Električno prevezavo lahko napravi le za to usposobljena oseba oz kvalificiran električar.
- Pred posegom bodite prepričani da je svetilo izklopljeno iz električnega omrežja.
- Odstranite fluorescentne sijalke.
- Odstranite elektronsko dušilko, če je priklopljena.
- Naredite prevezavo kakor prikazuje skica zgoraj.
- Uporabite led starter oz. zaščitno varovalko.
- Vstavite LED CEVNO SIJALKO aktivna stran (oznaka INPUT) v podnožje, kamor ste speljali priključne žice  in preverite če sijalka sveti.

- LED STARTER oz. ZAŠČITNA VAROVALKA  (250V, T2A) je potrebna za varno namestitev.
- LED STARTER bo povzročil kratek stik.
- V  primeru nepravilne namestitve (nepravilna smer priklop led cevne sijalke na ne-aktivno stran ) ter v primeru, da po pomoti na takšno 
vezavo namestite klasične fluorescentne sijalke. 

NAVODILA MONTAŽE:
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OPOZORILO!
Tu ni povezovalnega mostu, zato se morate izogniti
obratni vezavi.
Kontakta nista povezana.

LED cevno svetilo



IZRAČUN PRIHRANKA ELEKTRIČNE ENERGIJE:
Prihranek energije z uporabo LED CEVNIH SIJALK, lahko nazorno predstavimo z kalkulacijski izračunom. Poznati moramo število svetil, 
število sijalk, skupno moč sijalke npr. 58W + potrošnjo energije predstikalne naprave, ter število ur sevanja.

KALKULACIJSKI IZRAČUN RETROFIT SVETIL S KLASIČNO DUŠILKO     

Objekt: Parkirna hiša
Vrsta starih svetil: 200 kos svetil; Svetila s klasično dušilko T8 2x58W  
Vrsta novi svetil: 200 kos svetil SITECO MONSUN  LEDSM T8 2x22W; KLASIČNA DUŠILKA
Število ur sevanja: 24 ur / dan
Pričakovana življenjska doba: 30.000 - 35.000 ur
Vrednost investicije: 24,000 EUR brez demontaže in montaže 

SVETILA MOČ SIJALK SVETILNOST
2W - 3W
17W - 23W

44W 46W - 47W
133W - 139W

LED CEVNA LEDSM 2x22W
T8 FLUO SIJALKA 2x58W 116W

PORABA ENERGIJE 

Prihranek električne moči = (Pfs  - Pls )
x = število zamenjanih svetil = 200 kos
Pfs = fluo svetila (T8 FLUO SIJALKE  + izgube dušilke) = 137 W
Pls = led svetila ( T8 LED SIJALKE + izgube dušilke) = 47 W
P = 200 * ( 90 W )  = 18.000 W
Rezultat prihranjene električne energije E-prihranek [kWh]:
E-prihranek = P x t   
E = 18.000 W x 24 ur
E = 432 kWh /dan
1kWh= 0,1 EUR    
Prihranek = 43,2 EUR/dan
Prihranek na leto 15,768 EUR = 65% investicije

Poleg ostalih prednosti z uporabo LED tehnologije ohranjamo tudi okolje. Vsaka zmanjšana kWh pomeni tudi zmanjšanje emisij CO2., 
Vsaka kWh elektrike pridelane v termoelektrarni pa predstavlja 0,5 kg CO2, to pomeni, da smo dnevno  preprečili okrog 216 kg emisij 
CO² v ozračje.


