
Svietidlo s
najchladnejším
svetlom, ktoré sa zdá
byť dvojnásobne
žiarivejšie
TL-D, Snow White

Model Snow White je nízkotlaková ortuťová výbojka trubicového tvaru s priemerom

26 mm. Je k dispozícii vo verzii s príkonom 18, 36 a 58 W. Extrémne vysoká teplota

chromatickosti radu Snow White umožňuje vytvoriť veľmi chladné prostredie, preto

sa tento svetelný zdroj mimoriadne hodí do prostredia, kde je horúco a sucho.

Výhody
• Vyžaruje jedinečné a príjemné žiarivo biele svetlo, ktoré sa dokonale hodí na

vytvorenie veľmi jasne osvetleného prostredia pri všetkých druhoch využitia.

• Vďaka studenej farbe sa cítite pohodlnejšie a aktívnejšie, najmä keď je horúco

alebo svieti slnko.

Vlastnosti
• Extrémne studené svetlo

Aplikácie
• Parkoviská a kryté parkoviská

• Priemyselné prostredie, sklady a verejné oblasti

• Obchody, kancelárie

• Nápisy

Product family leaflet, 2023, Apríl 13 Údaje podliehajú zmenám

LightingLighting



Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie výbojky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia výbojky 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.

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

TL-D 18W Snow White

1SL/25

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

TL-D 36W Snow White

1SL/25

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

TL-D 58W Snow White

1SL/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.) 264

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 280

Označenie farby Extrémne studené

denné svetlo

Náhradná teplota chromatickosti

(men.)

12000 K

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8

 
Schválenie a použitie

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

Prevádzkové a elektrické

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

89350540 TL-D 18W Snow White 1SL/25 360 mA 59 V

TL-D, Snow White

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

89352940 TL-D 36W Snow White 1SL/25 440 mA 103 V

89354340 TL-D 58W Snow White 1SL/25 670 mA 111 V

Schválenie a použitie

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

89350540 TL-D 18W Snow White 1SL/25 22 kWh

89352940 TL-D 36W Snow White 1SL/25 43 kWh

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

89354340 TL-D 58W Snow White 1SL/25 68 kWh

TL-D, Snow White

© 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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