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Especificações 
do produto

Descrição do produto Compri-
mento

Sistema Temp. cor Fluxo  
luminoso 

Funciona-
mento

IRC 12NC EOC

mm W K lm 929001201 87186965412

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 147 6,5 3000 600 EM 80 402 7200

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 147 6,5 4000 650 EM 80 502 9600

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 170 8,5 3000 900 EM 80 202 3400

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 170 8,5 4000 950 EM 80 302 5800

Descrição do produto Compri-
mento

Sistema Temp. cor Fluxo  
luminoso 

Funciona-
mento

IRC 12NC EOC

mm W K lm 92900120 8718696541

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 140 6,5 3000 600 HF 80 1002 19700

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 140 6,5 4000 650 HF 80 1102 21000

CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3 163 9 3000 900 HF 80 0802 15900

CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3 163 9 4000 950 HF 80 0902 17300

Gama CorePro LED PLC 6,5 e 8,5 W de 2 pinos

Gama CorePro LED PLC 6,5 e 9 W de 4 pinos

3000 / 4000

3000 / 4000

NÃO REGULÁVEL

NÃO REGULÁVEL

30 000 H

30 000 H

ROTATIVO (ROT)

ROTATIVO (ROT)

EEL

EEL

ÂNGULO DO FEIXE

120°

ÂNGULO DO FEIXE

120°

G24d-2 & G24d-3

G24q-2 & G24q-3

A primeira lâmpada LED PLC concebida para
aumentar a eficiência e reduzir os seus custos.

Reduza os custos  
em iluminação  
com a LED PLC

G24d-2

2
PIN

G24q-3 

4
PIN

G24q-2 

4
PIN



Os downlights nas áreas de circulação geral representam um 
importante custo com a iluminação em diversos edifícios. 
A CorePro LED PLC é uma lâmpada de substituição direta 
LED PLC que proporciona uma incrível poupança energética 
com uma vida útil superior a 30 000 horas e que requer menos 
manutenção e assistência. Assim, pode reduzir os custos com a 
iluminação através da eficiência energética das lâmpadas LED.

Benefícios de longa duração
Em comparação com as lâmpadas fluorescentes 
convencionais, as lâmpadas CorePro LED 
PLC oferecem muitas vantagens. Graças a um 
compartimento robusto e inquebrável, estas  
foram concebidas tendo em vista a longevidade, 
prolongando a vida útil entre 10 000 a 30 000 horas.

Poupança de energia
As lâmpadas CorePro LED PLC são até 60% mais 
eficientes do que as alternativas fluorescentes PLC, 
reduzindo os custos energéticos com a reutilização  
do equipamento existente.

Vasta gama de aplicações
Com lâmpadas CorePro LED PLC, pode reduzir
os custos com iluminação numa ampla gama de 
aplicações, como nas áreas de circulação geral, 
incluindo átrios, escadas, áreas de receção e salas  
de reuniões.

Uma solução simples e adaptável
As lâmpadas CorePro LED PLC são simples de 
instalar e não requerem trabalhos de construção 
nem de alteração porque utilizam um formato PLC 
semelhante. Concebida para se adaptar perfeitamente 
aos equipamentos existentes, a gama inclui ambas as 
opções de lâmpadas de 2 pinos (EM) e de 4 pinos (HF). 
As lâmpadas de 2 pinos são compatíveis com todos os 
balastros eletromagnéticos, enquanto as lâmpadas de 
4 pinos funcionam com balastros de alta frequência. 
Uma solução simples para a substituição de lâmpadas 
fluorescentes PLC de 18 e 26 W.

Luz exatamente onde é preciso
A tampa final rotativa permite direcionar facilmente a luz 
de forma precisa para onde quiser. Pode rodar a lâmpada 
de -45° para +90°, assegurando a máxima compatibilidade 
com o design de qualquer luminária que precise de 
instalar. Assim, pode otimizar a distribuição da luz e 
utilizá-la para obter o melhor efeito onde mais precisa.

Iluminação 
downlight 
existente

Gama de lâmpadas 
CorePro LED PLC  
de 2 pinos (EM)

Gama de lâmpadas 
CorePro LED PLC  
de 4 pinos (HF)

Lâmpadas 18W G24d-2 G24q-2

Lâmpadas 26W G24d-3 G24q-3

A primeira substituição 
directa em LED para 
downlights

Reduza o 
seu TCO com 
a iluminação 
downlight 
A iluminação CorePro LED PLC foi 
igualmente concebida para reduzir 
o custo total de propriedade 
com baixos custos energéticos, 
uma vida útil fiável de 30 000 
horas e um período de retorno do 
investimento inferior a 2 anos.

PLC 
fluorescente

CorePro LED 
PLC

Vida útil

Duração  
mais longa

10 000
horas

30 000
horas

69%Poupança de 
energia

26W 8,5W

492,75
€

Poupança/
ano

21,3  
meses 
Retorno do 

investimento 

›  Para descobrir como pode reduzir os seus custos com iluminação em downlights  
com LED, aceda a www.philips.pt/coreproledlamps

Preço médio de compra para o instalador excluindo IVA 4 € 17,50 €

Custo total / ano 17,61 € 7,75 €

Com base na média europeia de 12 cêntimos/kW hora (incluindo custos de manutenção 

e de substituição da lâmpada)

NOVIDADE! 
A primeira 
lâmpada  
LED PLC

-45˚         +90˚

Energeticamente eficiente
• Eficiência 60% superior em comparação 

com as lâmpadas fluorescentes PLC, 
poupando nos custos de energia

 
Longa duração e robustez
• Vida útil até 30 000 horas, reduzindo  

os custos de manutenção
• Fabricado em plástico inquebrável em  

vez de vidro

Substituição simples lâmpada a lâmpada
• Substituição fácil a partir dos equipamentos 

existentes downlights
• Reutilização dos equipamentos existentes 

sem grandes alterações, utilizando um  
formato PLC semelhante

Luz de alta qualidade
• Luz 100% instantânea
• Sem luz cintilante nem estroboscópica

Principais 
vantagens

Número de lâmpadas 50

Tempo de acendimento por ano 4380 h

Custos de energia 0,12 euros/kWh


