
TL-M rýchly štart
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

Svetelný zdroj TL-M RS (Rapid Start) (priemer trubice 38 mm) má vnútornú

silikónovú vrstvu a vonkajší zapaľovací pásik. Hodí sa do situácií, keď nízke teploty a

vysoká vlhkosť vyžadujú rýchle a stabilné zapaľovanie, ale podanie farieb nie je

dôležité. Svetelné zdroje Rapid Start možno zapáliť bez štartéra.

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 G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.) 13000 h

Opis systému Rýchly štart (RS)

 

Svetelné technické

Kód farby 33-640

Svetelný tok (nom.) 1200 lm

Označenie farby studená biela (CW)

Udržiavaný svetelný tok po 10 000 h. (nom.) 73 %

Udržiavaný svetelný tok 2 000 h (nom.) 90 %

Udržiavaný svetelný tok 5 000 h (nom.) 81 %

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 4100 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 62 lm/W

Index podania farieb (nom.) 63

 

Prevádzkové a elektrické

Power (Rated) (Nom) 19,3 W

Lamp Current (Nom) 0,37 A

Napätie (nom.) 57 V

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T12 [ 38 mm (T12)]

 

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 8,0 mg

Spotreba energie kWh/1 000 h 24 kWh

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871150072372740

Objednávkový názov produktu TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

EAN/UPC – produkt 8711500723727

Objednávkový kód 72372740
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Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 25

Materiál SAP 928030003371

Celková hmotnosť kópie (kus) 137,800 g

Kód ILCOS FD-20/41/2B-LC/P-G13

Rozmerový obrázok
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TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

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

TL-M RS 20W/33-640

SLV/25

40,5 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604,0 mm

Fotometrické údaje
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TL-M rýchly štart
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