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Katalogový list LED trubice T8 řady ICD se startérem 
 

LED trubice T8  ICD má jednostranné zapojení přívodu 180-240VAC, druhá patice je opatřena vratnou proudovou 

pojistkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou. 

Zdrojem proudu pro LED čipy je integrovaný proudový zdroj na PCB. 

 
 

 

 
 

Patice G13 

Kryt Opál - mléčný 

CRI >75 

Vstupní napětí 180-240V AC 

Úhel svitu 180° 

Provozní teplota -15°C až max. 60°C 

PF >0.55 

Životnost až 50 000h 

Činitel fun. spolehlivosti při 6 000 h ≥ 0,9 

Činitel stárnutí při 6 000 h ≥ 0,8 

Spínací cyklus ≥100000x 

Doba startu <0,6s 
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 ICD 60 – 60cm ICD 90 – 90cm 

Příkon 10W 14W 

Barevná varianta Denní bílá Studená bílá Denní bílá Studená bílá 

Teplota 

chromatičnosti 

4000-4500K 6000-6500K 4000-4500K 6000-6500K 

Světelný tok 850lm 850lm 1300lm 1350lm 

LED čip 44 x Sanan 2835 0,2W HV 87 x Sanan 2835 0,2W HV 

 

 ICD 120 – 120cm ICD 150 – 150cm 

Příkon 18W 22W 

Barevná varianta Denní bílá Studená bílá Denní bílá Studená bílá 

Teplota 

chromatičnosti 

4000-4500K 6000-6500K 4000-4500K 6000-6500K 

Světelný tok 1700lm 1750lm 1950lm 2000lm 

LED čip 88 x Sanan 2835 0,2W HV 168 x Sanan 2835 0,2W HV 

 

LED trubice ICD lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se 

startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost. 

 

Zapojení A: 

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasaďte a pootočte 

trubici  označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením 

 

Zapojení B: 

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do 

původních patic a pootočte s ní. U tohoto zapojení je tlumivka stále pod napětím a působí jako spotřebič, spotřeba 

této tlumivky je úměrná typu či stáří tlumivky. 

 

Zapojení C: 

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do 

jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasaďte a pootočte trubici  označenou vstupem pro napětí k patici 

s přivedeným napájením 

 

 

 


