
LED NDLS

N/A

NMLS Sí

No -

No

No No

Valor Valor

5 G

302 em Esfera 

(360º)
5700

3,2 0,3

Ficha de Informação do Produto
REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSÃO (UE) 2019/2015 no que respeita à rotulagem energética das 

fontes luminosas

Nome ou marca do fornecedor: muvit iO

Endereço do fornecedor: Servicio Postventa, Les Planes 2, 08970 Sant Joan Despí Barcelona, ES

Identificador do modelo: MIOLST001

Tipo de fonte de luz: 

Tecnologia de iluminação utilizada:
Não direccional ou direccional:

Fonte de luz tipo tampa (ou outra 

interface eléctrica)

Con ou sem  rede eléctrica: (rede ou 

não principal)

Tecnologia de iluminação utilizada:

Fonte de Luz Ligada (CLS):

Fonte de luz colorida dimerizável: Sobre:

Fonte de luz de alta luminosidade:

Escudo antideslumbrante: Ajustável:

Parâmetro Parâmetro

Parâmetros do produto

Parámetros generales del producto

Consumo de energia no estado 

activo (kWh/1000h), arredondado 

para o número inteiro mais próximo

Classe de eficiência energética 

Fluxo luminoso útil (ɸuse), 

indicando se se refere ao fluxo 

numa esfera (360°), num cone largo 

(120°) ou num cone estreito (90°)

Temperatura de cor relacionada, 

arredondada para os 100K mais 

próximos, ou a gama de 

temperaturas de cor 

correlacionadas, arredondada 

para os 100K mais próximos, que 

pode ser definida.

A potência em modo de 

funcionamento (Pon), expressa em 

W

Energia em repouso (Psb), 

expressa em W e arredondada 

para a segunda casa decimal



0,46 80

Altura 600
Largura 10

Profundidade 3

Sí -

0,329

0,343

27 1

0,96

Potência da rede de espera (Pnet) 

para CLS, expressa em W e 

arredondada para a segunda casa 

decimal

Índice de restituição de cores, 

arredondado para o número 

inteiro mais próximo, ou a gama 

de valores de CRI que podem ser 

definidos

(a)'-' : não aplicável;

(b)'-' : não aplicável;

Ver imagem na 

última página

Valor do índice de rendição de cor 

R9 
Factor de sobrevivência

Parâmetros das fontes de luz LED e OLED: 

o factor de manutenção do lúmen 

Reivindicação de potência 

equivalente(a)
Se sim, potência equivalente (W)

Coordenadas de cromaticidade (x 

e y)

Dimensões 

exteriores sem 

dispositivos de 

controlo 

separados, peças 

de controlo de 

iluminação e peças 

de controlo sem 

iluminação, se 

existirem (em 

milímetros)

Distribuição da potência espectral 

na gama de 250nm a 800nm, a 

plena carga




