
Spoľahlivo odhalené
tajomstvá
TL-D Blacklight Blue

Svetelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue sú fluorescenčné nízkotlakové ortuťové

výbojky. Majú vnútorný plášť potiahnutý fluorescenčným práškom vyžarujúcim

dlhovlnné UV žiarenie na vyvolanie luminiscencie.

Výhody
• Rýchla detekcia materiálov odrážajúcich UV žiarenie

• Vytvára špeciálne svetelné efekty a atmosféru

Vlastnosti
• Rovný vonkajší plášť

Aplikácie
• Detekcia a analýza v textilnom a chemickom priemysle

• Bankovníctvo a súdna veda

• Špeciálne efekty v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách, svetelné

nápisy

Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Rozmerový obrázok

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

Všeobecné informácie

Pätica krytky G13

 
Svetelné technické

Označenie farby Blacklight Blue

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T26

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 5,0 mg

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom) Napätie (nom.)

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

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom) Napätie (nom.)

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

TL-D Blacklight Blue

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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