
MASTER TL-E Circular
Super 80
TL-E 40W/865 1CT/12

Tento kruhový svetelný zdroj TL (s priemerom trubice 29 mm) umožňuje vyžarovanie

svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále svietidiel na rôzne

účely vrátane dekoratívnych svietidiel a na použitie v prostrediach s prítomnosťou

ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti, ako aj na osvetlenie obytných

zón.

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 G10Q [G10q]

Referencia merania svetelného toku Sphere

 

Svetelné technické

Kód farby 865 [CCT of 6500K]

Svetelný tok 3 070 lm

Označenie farby Studené denné svetlo

Súradnica chromatickosti X (nom.) 0,313

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 0,337

Náhradná teplota chromatickosti (men.) 6500 K

Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) 78 lm/W

Index podania farieb (CRI) 80

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 40,8 W

Lamp Current (Nom) 0,420 A

Napätie (nom.) 110 V

Napätie (nom.) 110 V

 

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky C-T9 [C-T9 29 mm]

 

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 8 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 8 mg
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Spotreba energie kWh/1 000 h 41 kWh

Registračné číslo EPREL 423 513

 

Údaje o produkte

Full EOC 872790084057500

Objednávkový názov produktu TL-E 40W/865 1CT/12

Objednávkový kód 84057500

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 12

Materiál krytu (12NC) 928027486570

Úplný názov produktu TL-E 40W/865 1CT/12

EAN/UPC – balenie 8727900840582

Rozmerový obrázok

E

D

I

Product D (max) D (min) E (min) E (max) I (min) I (max)

TL-E 40W/865 1CT/12 30,9 mm 27,1 mm 393,7 mm 406,4 mm 341,0 mm 347,7 mm

MASTER TL-E Circular Super 80
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