
Žiarivkové osvetlenie
s ochranou proti
roztriešteniu
MASTER TL-D Secura

Lineárna žiarivka TL-D Secura má ochrannú vrstvu, ktorá v prípade náhodného

rozbitia udrží sklo a súčasti trubice pohromade. Žiarivku jednoducho identifikujete

podľa modrého krúžku na jednom z jej koncov. Oblasti použitia zahŕňajú všetky

miesta, kde úlomky skla môžu narušiť prácu a ovplyvniť bezpečnosť produktov

a ľudí, napr. v potravinárskom priemysle. Svetelný zdroj má teflónovú vrstvu. Je

v súlade s predpismi HACCP.

Výhody
• Špeciálna ochranná vrstva okolo svetelného zdroja zabraňuje

kontaminácii črepinami v prípade náhodného rozbitia. Žiarivka je ľahko

rozpoznateľná pomocou jedného modrého krúžka na jednom z jej koncov.

• Ochranná vrstva je odolná voči vysokej teplote, pričom sa v rámci stanovenej

životnosti svetelného zdroja neočakáva žiadne zhoršenie v dôsledku teploty či UV

žiarenia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

• Svietidlá s týmto svetelným zdrojom zodpovedajú príslušným priemyselným

normám, napríklad HACCP, ISO 22000 a IEC 61549.
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Vlastnosti
• Ochranná vrstva (Surlyn) okolo svetelného zdroja označená dvomi modrými

krúžkami na jednom z koncov svetelného zdroja. Tento svetelný zdroj NIE JE

určený na použitie v uzavretých svietidlách.

• Plný súlad s normou IEC 61549 (norma pre svetelné zdroje týkajúca sa

zadržiavania úlomkov) a príslušnými normami v potravinárskom priemysle,

napríklad HACCP a ISO 22000.

• Žiadne zhoršenie svetelného toku v dôsledku teploty či UV žiarenia.

• Vrstva blokuje 90 % emisií UV žiarenia zo svetelného zdroja.

• Plne recyklovateľné vrátane ochrannej vrstvy svetelného zdroja.

• Relatívne vysoká účinnosť na začiatku, ako aj počas celej životnosti svetelného

zdroja a vysoká úroveň zachovania svetelného toku.

Aplikácie
• Určené na používanie na miestach, kde je potrebné zabrániť kontaminácii

črepinami v dôsledku rozbitia svetelného zdroja, napr. v priestoroch na prípravu

jedla, zdravotníckych zariadeniach, farmaceutických priestoroch, čistých

miestnostiach atď.

• Vhodné na používanie v prostrediach so zvýšením rizikom rozbitia svetelného

zdroja, napr. v športových halách.

• Vhodné na používanie v prostrediach, kde je potrebné znížiť úroveň UV žiarenia

(múzeá, knižnice, archívy, potravinársky priemysel, obchody s módnym oblečením

atď.)

Varovanie a ochrana
• Nie je vhodné pre uzavreté svietidlá (ako naznačujú dva modré krúžky).

• Odporúčame používať v kombinácii s riadiacim systémom samočinného zastavenia svetelného zdroja.

• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie trubice mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia svetelného zdroja

miestnosť 30 minút vetrajte a jej časti odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka

a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

• S cieľom zaistiť rovnomernosť povrchovej úpravy vám dôrazne odporúčame vymeniť žiarivky Secura pred uplynutím uvedenej

životnosti zdroja, prípadne v čase jej uplynutia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

Versions

TL-D8SE G13 RT

MASTER TL-D Secura
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Rozmerový obrázok

D


A

B

C

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

MASTER TL-D Secura

18W/840 SLV/25

28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

MASTER TL-D Secura

36W/840 SLV/25

28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

MASTER TL-D Secura

58W/840 SLV/25

28 mm 1 500,0 mm 1 507,1 mm 1 504,7 mm 1 514,2 mm

Všeobecné informácie

Pätica krytky G13

 
Svetelné technické

Súradnica chromatickosti X (nom.) 0,38

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 0,38

Označenie farby Studená biela

(CW)

Náhradná teplota chromatickosti

(men.)

4000 K

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 1,7 mg

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.)

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 72 lm/W

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 89 lm/W

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 85,5 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 0,360 A

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 0,440 A

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 0,670 A

Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name Spotreba energie kWh/1 000 h

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 19 kWh

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 37 kWh

Order Code Full Product Name Spotreba energie kWh/1 000 h

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 60 kWh

MASTER TL-D Secura

3Product family leaflet, 2023, Apríl 13 Údaje podliehajú zmenám



MASTER TL-D Secura

© 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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