
TL Mini štandardné
farby
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Tento svetelný zdroj TL Miniature (priemer trubice 16 mm) má malé rozmery

umožňujúce zmenšenie celého systému a ponúka možnosť prevádzky s

nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu. Je ideálny v prostrediach s

obmedzeným priestorom, kde podanie farieb a účinnosť nie sú najdôležitejšími

faktormi, napríklad v oblasti orientačného osvetlenia, osvetlenia nápisov a

núdzového osvetlenia.

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.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica krytky G5 [G5]

Referencia merania svetelného toku Sphere

 

Svetelné technické

Kód farby 33-640

Svetelný tok 835 lm

Označenie farby Studená biela (CW)

Súradnica chromatickosti X (nom.) 0,38

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 0,38

Náhradná teplota chromatickosti (men.) 4000 K

Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) 71 lm/W

Index podania farieb (CRI) 59

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 13,1 W

Lamp Current (Nom) 0,170 A

Napätie (nom.) 90 V

Napätie (nom.) 90 V

 

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T5 [16 mm (T5)]

 

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 2,5 mg
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Obsah ortuti (Hg) (nom.) 4,4 mg

Spotreba energie kWh/1 000 h 14 kWh

Registračné číslo EPREL 423 498

 

Údaje o produkte

Full EOC 871150070475727

Objednávkový názov produktu TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Objednávkový kód 70475727

Miestny objednávkový kód TL1333

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 250

Materiál krytu (12NC) 928001503340

Úplný názov produktu TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

EAN/UPC – balenie 8711500718518

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

TL Mini 13W/33-640 FAM/

10X25BOX

16 mm 516,9 mm 524,0 mm 521,6 mm 531,1 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
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