
Svetelný zdroj s dlhou
životnosťou T12 na
ochranu pred
výbuchmi
TL-X XL

Svetelný zdroj TL-X XL (s priemerom trubice 38 mm) má dlhšiu životnosť a je
vybavený vnútorným zapaľovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku bez

štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania. V kombinácii so

špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné riziká iskrenia

počas zapaľovania. Tento svetelný zdroj sa používa v svietidlách odolných voči ohňu

a v svietidlách so zvýšenou bezpečnosťou v interiéri i exteriéri, napríklad

v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode, v baniach a všade tam, kde

sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

Výhody
• V kombinácii so špeciálnou objímkou svetelného zdroja odstraňuje všetky možné

riziká iskrenia počas zapaľovania

• Dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými žiarivkami TL

Vlastnosti
• Dodáva sa s vnútorným zapaľovacím pásikom na elektromagnetickú prevádzku

bez štartéra alebo vysokofrekvenčnú prevádzku bez predhrievania

• Špeciálna pätica výbojky Fa6 má dlhý a hrubý kolík vyžadujúci osobitnú objímku

svetelného zdroja
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Aplikácie
• Používa sa v svietidlách odolných voči ohňu a v svietidlách so zvýšenou

bezpečnosťou v interiéri i exteriéri.

• Používa sa napríklad v (petro-)chemickom priemysle, na plošinách na vode,

v baniach a všade tam, kde sa nachádzajú stopy výbušných plynov.

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.

Versions

LPPR TL-X

Rozmerový obrázok

D

A

B

C

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

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 40,5 mm 574 mm 592,5 mm 589 mm 611 mm

TL-X XL 40W/33-640

SLV/25

40,5 mm 1 183,5 mm 1 202 mm 1 198,5 mm 1 220,5 mm

TL-X XL
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Všeobecné informácie

Pätica krytky FA6

 
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 T12

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 12 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 12,0 mg

Svetelné technické

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

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 47 lm/W

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 58 lm/W

Prevádzkové a elektrické

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

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 0,380 A 58 V

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

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 0,430 A 103 V

Schválenie a použitie

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

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 20 kWh

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

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 40 kWh

TL-X XL
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