
Svetelný zdroj T12 na
spoľahlivé
zapaľovanie
TL-M rýchly štart

Svetelný zdroj TL-M RS (Rapid Start) (priemer trubice 38 mm) má vnútornú

silikónovú vrstvu a vonkajší zapaľovací pásik. Hodí sa do situácií, keď nízke teploty a

vysoká vlhkosť vyžadujú rýchle a stabilné zapaľovanie, ale podanie farieb nie je

dôležité. Svetelné zdroje Rapid Start možno zapáliť bez štartéra.

Výhody
• Rýchly a ľahký štart žiarivky aj pri nízkych teplotách.

• Žiarivka môže vytvárať atmosféru teplého bieleho svetla až studeného denného

svetla

Vlastnosti
• Žiarivky s rýchlym štartom RS (Rapid Start) s vrstvou silikónového povlaku na

vonkajšej strane trubice

• Vonkajší zapaľovací pásik je pripojený cez vysoko ohmový odpor k jednej z

elektród

• Vyrábajú sa v štandardnej farbe a v rôznych farebných prevedeniach

Aplikácie
• Žiarivky štandardných farieb sa väčšinou používajú v aplikáciách, kde reprodukcia

farieb nie je rozhodujúci činiteľ

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

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

plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-M RS 65W/33-640

1SL/25

40,5 mm 1500 mm 1507,1 mm 1504,7 mm 1514,2 mm

TL-M rýchly štart
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