
TL Mini Blacklight
Blue
TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený

z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len

minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu

materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie,

kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike,

filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov

v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

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.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica krytky G5 [G5]

 

Svetelné technické

Kód farby 108 [08 lead free glass]

Označenie farby Blacklight Blue

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 6,0 W

Lamp Current (Nom) 0,170 A

Napätie (nom.) 42 V

Napätie (nom.) 42 V

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T5 [16 mm (T5)]

 

Údaje o produkte

Full EOC 871150095098727

Objednávkový názov produktu TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Objednávkový kód 95098727

Miestny objednávkový kód TL6108

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 250

Materiál krytu (12NC) 928000510803

Úplný názov produktu TL 6W BLB 1FM/10X25CC

EAN/UPC – balenie 8711500950970
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Rozmerový obrázok

A

B

C
D

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

TL 6W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 212,1 mm 219,2 mm 216,8 mm 226,3 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL Mini Blacklight Blue
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