
TL-D Colored
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges

hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön

is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az

alapporok használatának köszönhetően erős fénykibocsátással rendelkezik.

Alkalmazható például üzletekben és bemutatótermekben, bárokban és

éttermekben, árubemutatókhoz, figyelemfelkeltő világításhoz és szórakoztató

termékeket árusító üzletekben.

Figyelmeztetések és biztonság
• A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig,

és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt az e

célra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe, újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel 18,0 W

Fényforrás árama (névleges) 0,360 A

Feszültség (névleges) 59 V

Feszültség (névleges) 59 V

 

Általános információ

Fejelés - foglalat G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Technikai adatok

Színkód 180

Fényáram 400 lm

Színmegjelölés Kék (B):

 

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

 

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T8 [26 mm (T8)]

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges) 13,0 mg

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 23 kWh

 

Termékadatok

Full EOC 871150072690240

A termék megrendelési neve TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Rendelési kód 72690240

Helyi kód TLD1818
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Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 25

Termékkód (12NC) 928048001805

Teljes terméknév TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8711500726919

Méretezett rajza

D

A

B

C

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

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 28,0 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604,0 mm

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

TL-D Colored
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