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Så mycket ljus ger de nya  lamporna

Så här många lumen ger de olika glödlamporna

Hur vet jag vilken teknik som passar mig bäst?

För att mäta hur mycket el lampan drar använder man watt. För att veta hur mycket 
ljus lampan ger så använder man lumen. Ju högre lumenvärdet är, desto mer ljus ger 
 lampan. På alla förpackningar från OSRAM hittar du lumentalet på framsidan. 

OSRAM Halogen Eco

• Den självklara ersättaren 
till glödlampan

• Alla Halogen Eco är 
dimbara

• Varmt och skönt ljus

• 100% ljus direkt 
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OSRAM Lågenergi

• Sparar 80% energi 
 jämfört med glödlampan

• Finns med snabb-
star, Quick light

• Varmt och skönt ljus

• 10 - 20 års livslängd

OSRAM LED 

• 25 års livslängd

• Trivs utmärkt utomhus, 
gärna i kyla

• 100% ljus direkt

• Sparar 80% energi 
 jämfört med glödlampan
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På framsidan

På baksidan
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1 Här ser du vilket watt-tal hos en vanlig glödlampa 
som produkten motsvarar. 

2 Lumenvärdet hjälper dig att enkelt jämföra hur 
mycket ljus lampan ger jämfört med andra lampor

3 Genomsnittlig livslängd om ljuskällan används 
2,7 timmar/dygn.

4 Övrig information, t ex:
• Quick light-symbol (extra snabb starttid) 
• Ljusfärg
• Sockel

 

5 Energibesparing jämfört med en vanlig glödlampa.

6   Specialfunktioner till exempel om lampan 
är dimbar

OSRAM DULUXSTAR®

Mini Twist
W 11 W

630 lm

2500 K = warm comfort light 

80

15 s = 60 % light

* 8000 h = 8 years (  2.7 h/day)

5000

Hg 2.5 mg

V · Hz 220-240 V · 50-60 Hz

E27
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Hur mycket el lampan drar
Hur mycket ljus lampan ger
Ljusfärg (glödlampa 2700 K)
Färgåtergivning, skala 1–100
Hur fort lampan tänds
Om lampan är dimbar
Lampans livslängd
Antal tändningar och släckningar
Kvicksilverhalt
Nätspänning
Sockel


