
Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light
sources

Supplier's name or trade mark: NEDES

Supplier's address: Office, Hlavná, SK

Model identifier: LNL134W

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or
directional:

NDLS

Light source cap-type
(or other electric interface)

AC180-265V   

Mains or non-mains: MLS Connected light
source (CLS):

No

Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No   
Anti-glare shield: No Dimmable: Yes

Product parameters
Parameter Value Parameter Value

General product parameters:
Energy consumption in on-
mode (kWh/1000 h), rounded
up to the nearest integer

40 Energy efficiency
class

F

Useful luminous flux (ɸuse), in-
dicating if it refers to the flux in
a sphere (360º), in a wide cone
(120º) or in a narrow cone (90º)

4 300 in
Sphere (360°)

Correlated colour
temperature,
rounded to the near-
est 100 K, or the
range of correlat-
ed colour temper-
atures, rounded to
the nearest 100 K,
that can be set

3000...6500

On-mode power (Pon), ex-
pressed in W

40,0 Standby power (Psb),
expressed in W and
rounded to the sec-
ond decimal

-

Networked standby power
(Pnet) for CLS, expressed in W
and rounded to the second dec-
imal

- Colour rendering in-
dex, rounded to the
nearest integer, or
the range of CRI-val-
ues that can be set

80

Height 1 200
Width 80

Outer dimen-
sions without
separate con-
trol gear, light-
ing control

Depth 36

Spectral power dis-
tribution in the
range 250 nm to 800
nm, at full-load

See image
in last page
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parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-
tre)
Claim of equivalent power(a) - If yes, equivalent

power (W)
-

  Chromaticity coordi-
nates (x and y)

0,380
0,380

Parameters for LED and OLED light sources:
R9 colour rendering index value 1 Survival factor 1,00
the lumen maintenance factor 0,96   
Parameters for LED and OLED mains light sources:
displacement factor (cos φ1) 0,98 Colour consistency

in McAdam ellipses
1

Claims that an LED light source
replaces a fluorescent light
source without integrated bal-
last of a particular wattage.

-(b) If yes then replace-
ment claim (W)

-

Flicker metric (Pst LM) 0,0 Stroboscopic effect
metric (SVM)

0,1

(a)'-' : not applicable;
(b)'-' : not applicable;
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Informačný list výrobku
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2015, pokiaľ ide o energetické označovanie
svetelných zdrojov

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: NEDES

Adresa dodávateľa: Office, Hlavná, SK

Identifikačný kód modelu: LNL134W

Typ svetelného zdroja:

Použitá technológia osvetlenia: LED Nesmerový alebo
smerový:

NDLS

Typ pätice svetelného zdroja
(alebo iné elektrické rozhranie)

AC180-265V   

Napájaný zo siete alebo nena-
pájaný zo siete:

MLS Pripojený zdroj svet-
la (CLS):

Nie

Farebne laditeľný svetelný
zdroj:

Nie Plášť: -

Svetelný zdroj s vysokým jasom: Nie   
Štít proti oslneniu: Nie Stmievateľný: Áno

Parametre výrobku
Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Všeobecné parametre výrobku:
Spotreba energie v režime za-
pnutia (kWh/1 000 h) zaokrúh-
lená nahor na najbližšie celé čís-
lo

40 Trieda energetickej
účinnosti

F

Užitočný svetelný tok (ɸuse)
s uvedením, či ide o svetelný
tok v guli (360°), širokom kuže-
li (120°) alebo zúženom kuželi
(90°)

4 300 v gu-
li (360°)

Náhradná teplota
chromatickosti zaok-
rúhlená na najbliž-
ších 100 K ale-
bo rozsah náhrad-
ných teplôt chroma-
tickosti zaokrúhlený
na najbližších 100 K,
ktorý možno nasta-
viť

3000...6500

Spotreba v režime zapnutia
(Pon), vyjadrená vo W

40,0 Spotreba v režime
pohotovosti (Psb) vy-
jadrená vo W a zaok-
rúhlená na dve desa-
tinné miesta

-

Spotreba v režime pohotovosti
pri zapojení v sieti (Pnet) v prípa-
de CLS, vyjadrená vo W a zaok-
rúhlená na dve desatinné mies-
ta

- Index podania farieb
zaokrúhlený na najb-
ližšie celé číslo alebo
rozsah hodnôt CRI,
ktorý možno nasta-
viť

80
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Výška 1 200
Šírka 80

Vonkajšie roz-
mery bez prí-
padného sa-
mostatného
ovládacieho
zariadenia,
častí na ovlá-
danie osvetle-
nia a častí,
ktoré neslúžia
na ovládanie
osvetlenia (v
milimetroch)

Hĺbka 36

Spektrálne rozlože-
nie výkonu v rozsahu
250 nm až 800 nm
pri plnej záťaži

Pozri obrázok na
poslednej strane

Tvrdenie o rovnocennom výko-
ne(a)

- Ak áno, rovnocenný
výkon (W)

-

  Súradnice chroma-
tickosti (x a y)

0,380
0,380

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb
R9

1 Činiteľ funkčnej spo-
ľahlivosti

1,00

Činiteľ starnutia svetelného
zdroja

0,96   

Parametre svetelných zdrojov LED a OLED napájaných zo siete:
Činiteľ fázového posunu (cos
φ1)

0,98 Farebná konzisten-
cia v MacAdamový-
ch elipsách

1

Tvrdenie, že svetelný zdroj LED
nahrádza žiarivkový svetelný
zdroj bez vstavaného predrad-
níka s konkrétnym výkonom vo
wattoch.

-(b) Ak áno, potom údaj
nahradenej hodnoty
(W)

-

Merná veličina blikania (Pst LM) 0,0 Merná veličina stro-
boskopického javu
(SVM)

0,1

(a)„-“: neuplatňuje sa;
(b)„-“: neuplatňuje sa;
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Informační list výrobku
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na
energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: NEDES

Adresa dodavatele: Office, Hlavná, SK

Identifikační značka modelu: LNL134W

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje: LED Nesměrový nebo
směrový:

nesměrový

Typ patice světelného zdroje
(nebo jiné elektrické rozhraní)

AC180-265V   

Síťový nebo nesíťový: MLS Propojený světelný
zdroj (CLS):

Ne

Barevně laditelný světelný
zdroj:

Ne Baňka: -

Světelný zdroj s vysokým jasem: Ne   
Clona proti oslnění: Ne Stmívatelný: Ano

Parametry výrobku
Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Obecné parametry výrobku:
Spotřeba energie v zapnutém
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh-
lená na nejbližší celé číslo

40 Třída energetické
účinnosti

F

Užitečný světelný tok (ɸuse)
uvádějící, zda se jedná o tok vše-
směrový (360°), v širokém kuže-
lu (120°) nebo v úzkém kuželu
(90°)

4 300 in Vše-
směrový (360°)

Náhradní teplota
chromatičnosti zao-
krouhlená na nej-
bližších 100 K ne-
bo rozsah náhrad-
ních teplot chroma-
tičnosti zaokrouhle-
ný na nejbližších 100
K, které lze nastavit

3000...6500

Příkon v zapnutém stavu (Pon)
vyjádřený ve W

40,0 Příkon v pohotovost-
ním režimu (Psb) vy-
jádřený ve W a zao-
krouhlený na dvě de-
setinná místa

-

Příkon v pohotovostním režimu
při připojení na komunikační síť
(Pnet) pro CLS vyjádřený ve W a
zaokrouhlený na dvě desetinná
místa

- Index podání ba-
rev zaokrouhlený na
nejbližší celé číslo
nebo rozsah hodnot
CRI, které lze nasta-
vit

80

Výška 1 200Vnější rozmě-
ry v mm Šířka 80

Spektrální složení
zářivého toku v roz-

Viz obrázek na
poslední straně
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bez případné-
ho samostat-
ného předřad-
ného přístro-
je, případných
dílů pro ří-
zení osvětle-
ní a případ-
ných neosvět-
lovacích dílů

Hloubka 36 mezí 250 nm až 800
nm při plném výko-
nu

Údaj o rovnocenném příkonu(a) - Pokud ano, rovno-
cenný příkon (W)

-

  Trichromatické sou-
řadnice (x a y)

0,380
0,380

Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:
Hodnota indexu podání barev
R9

1 Činitel funkční spo-
lehlivosti

1,00

Činitel stárnutí 0,96   
Parametry pro LED a OLED síťové světelné zdroje:
Účiník základní harmonické (cos
φ1)

0,98 Stálost barev v ná-
sobcích MacAdamo-
vy elipsy

1

Tvrzení, že LED světelné zdroje
nahrazují zářivku bez integrova-
ného předřadníku zvláštního vý-
konu.

-(b) Pokud ano, pak tvr-
zení o nahrazení (W)

-

Hodnoticí parametr pro míhání
(PstLM)

0,0 Hodnoticí parametr
pro stroboskopický
jev (SVM)

0,1

(a)„–“: nepoužije se;
(b)„–“: nepoužije se;
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Termékinformációs adatlap
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások
energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: NEDES

A szállító címe: Office, Hlavná, SK

Modellazonosító: LNL134W

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia: LED Nem irányított vagy
irányított fényű:

Nem irányított

A fényforrás fejtípusa
(vagy más elektromos interfész)

AC180-265V   

Hálózati vagy nem hálózati: MLS Összekapcsolt fény-
forrás (CLS):

Nem

Állítható színű fényforrás: Nem Burkolat: -
Nagy fénysűrűségű fényforrás: Nem   
Vakításgátló: Nem Szabályozható: Igen

Termékparaméterek
Paraméter Érték Paraméter Érték

Általános termékparaméterek:
Energiafogyasztás bekapcsolt
üzemmódban (kWh/1000 óra),
a legközelebbi egész számra fel-
kerekítve

40 Energiahaté-
konysági osztály

F

Hasznos fényáram (Φuse), an-
nak feltüntetésével, hogy az ér-
ték gömb (360º), széles kúp
(120º) vagy keskeny kúp (90º)
alakú fényáramra érvényes

4 300 a kö-
vetkezőre:

Gömb (360°)

A korrelált színhő-
mérséklet, a legkö-
zelebbi 100 K ér-
tékre kerekítve, vagy
a beállítható kor-
relált színhőmérsék-
letek tartománya a
legközelebbi 100 K
értékre kerekítve

3000...6500

A bekapcsolt üzemmód energi-
afogyasztása (Pon), W-ban kife-
jezve

40,0 A készenléti üzem-
mód energiafo-
gyasztása (PsbW-ban
kifejezve és két tize-
desjegyre kerekítve

-

A hálózatvezérelt készenléti
üzemmód energiafogyasztása
(Pnet) összekapcsolt fényforrás
esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekítve

- Színvisszaadási in-
dex, a legköze-
lebbi egész szám-
ra kerekítve, vagy
a színvisszaadási in-
dex beállítható ér-
téktartománya

80
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Magasság 1 200
Szélesség 80

Külső mé-
retek, adott
esetben a kü-
lönálló vezér-
lőegység, a
világításvezér-
lő alkotóele-
mek és a nem
világító alko-
tóelemek nél-
kül (millimé-
ter)

Mélység 36

Spektrális teljesít-
ményeloszlás a 250
nm és 800 nm közöt-
ti tartományban, tel-
jes terhelés mellett

Lásd a képet az
utolsó oldalon

Egyenértékű teljesítményre va-
ló utalás(a)

- Ha igen, akkor az
egyenértékű teljesít-
mény (W)

-

  Színkoordináták (x
és y)

0,380
0,380

LED- és OLED-fényforrások paraméterei:
R9 színvisszaadási index értéke 1 Élettartam-tényező 1,00
Fényáram-stabilitási tényező 0,96   
Hálózati LED- és OLED-fényforrások paraméterei:
Eltolási tényező (cos φ1) 0,98 Színkonzisztencia

MacAdam-féle ellip-
szisekben

1

Arra való utalások, hogy a
LED-fényforrás helyettesít egy
beépített előtét nélküli, meg-
határozott teljesítményű fluo-
reszkáló fényforrást.

-(b) Ha igen, akkor a
helyettesítésre való
utalás (W)

-

Villogás mértéke (Pst LM) 0,0 Stroboszkópos hatás
mértéke (SVM)

0,1

(a)'-' : nem alkalmazandó;
(b)'-' : nem alkalmazandó;
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Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: NEDES

Anschrift des Lieferanten: Office, Hlavná, SK

Modellkennung: LNL134W

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstech-
nologie:

LED Ungebündelt oder
gebündelt:

NDLS

Art des Sockels der Lichtquelle
(oder andere elektrische
Schnittstelle)

AC180-265V   

Netzspannung/Nicht direkt an
die Netzspannung angeschlos-
sen:

MLS Vernetzte Lichtquel-
le (CLS):

Nein

Farblich abstimmbare Licht-
quelle:

Nein Hülle: -

Lichtquelle mit hoher Leucht-
dichte:

Nein   

Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Ja
Produktparameter

Parameter Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:

Energieverbrauch im Ein-Zu-
stand (kWh/1000 h), auf die
nächstliegende ganze Zahl ge-
rundet

40 Energieeffizienzklas-
se

F

Nutzlichtstrom (ɸuse) mit An-
gabe, ob sich der Wert auf
den Lichtstrom in einer Kugel
(360˚ °), in einem breiten Kegel
(120 °˚) oder in einem schmalen
Kegel (90˚ °) bezieht

4 300 in Ku-
gel (360 °)

ähnliche Farbtem-
peratur, gerundet
auf die nächst-
liegenden 100 K,
oder Spanne der
einstellbaren ähnli-
chen Farbtempera-
turen, gerundet auf
die nächstliegenden
100 K

3000...6500

Leistungsaufnahme im Ein-Zu-
stand (Pon) in W

40,0 Leistungsaufnahme
im Bereitschaftszu-
stand (Psb) in W, auf
die zweite Dezimal-
stelle gerundet

-

Leistungsaufnahme im vernetz-
ten Bereitschaftsbetrieb (Pnet)

- Farbwiedergabein-
dex, auf die
nächstliegende gan-

80
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für CLS in W, auf die zweite De-
zimalstelle gerundet

ze Zahl gerundet,
oder Spanne der ein-
stellbaren CRI-Wer-
te

Höhe 1 200
Breite 80

äußere Ab-
messungen,
ggf. ohne se-
parates Be-
triebsgerät,
Beleuchtungs-
steuerungstei-
le und Nicht-
Beleuchtungs-
teile (Millime-
ter)

Tiefe 36

Spektrale Strah-
lungsverteilung im
Bereich 250 nm bis
800 nm bei Volllast

Siehe Bild auf
letzter Seite

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme(a)

- Falls ja, gleichwerti-
ge Leistungsaufnah-
me (W)

-

  Farbwertanteile (x
und y)

0,380
0,380

Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:
Wert des R9-Farbwiedergabein-
dex

1 Lebensdauerfaktor 1,00

Lichtstromerhalt 0,96   
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:
Verschiebungsfaktor (cos φ1) 0,98 Farbkonsistenz in

MacAdam-Ellipsen
1

Angabe, dass eine LED-Licht-
quelle eine Leuchtstofflicht-
quelle ohne eingebautes Vor-
schaltgerät mit einer bestimm-
ten Leistungsaufnahme ersetzt.

-(b) Falls ja, Angabe zur
ersetzten Leistungs-
aufnahme (W)

-

Flimmer-Messgröße (Pst LM) 0,0 Messgröße für Stro-
boskop-Effekte
(SVM)

0,1

(a)„-“: nicht zutreffend;
(b)„-“: nicht zutreffend;
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