
Fényt derít a titkokra
TL-D Blacklight Blue

A TL-D/08 Blacklight Blue lámpák az alacsony nyomású higanygőzös fénycsövek

közé tartoznak. Belső burkolatuk hosszúhullámú UV-fényt kibocsátó fényporral van

bevonva a foszforeszkálás előidézése érdekében.

Előnyök
• UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése

• Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Szolgáltatások
• Egyenes külső burkolat

Alkalmazás
• Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban

• Bankszektor és kriminalisztika

• Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és

színházakban

• figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság
• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát

30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le

újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!
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Méretezett rajza

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 18W BLB 1SL/25 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 36W BLB 1SL/25 28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat G13

 
Technikai adatok

Színmegjelölés Blacklight Blue

 
Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T26

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges) 5,0 mg

Működtetés és elektronika

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges) Feszültség (névleges)

95111340 TL-D 18W BLB 1SL/25 0,36 A 59 V

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges) Feszültség (névleges)

95115140 TL-D 36W BLB 1SL/25 0,44 A 103 V

TL-D Blacklight Blue
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