
TL-D, Snow White
TL-D 18W Snow White 1SL/25

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.

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.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica krytky G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Svetelné technické

Svetelný tok 1 000 lm

Označenie farby Extrémne studené denné svetlo

Súradnica chromatickosti X (nom.) 264

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 280

Náhradná teplota chromatickosti (men.) 12000 K

Index podania farieb (CRI) 75

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 18 W

Lamp Current (Nom) 360 mA

Napätie (nom.) 59 V

Napätie (nom.) 59 V

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8 [26 mm (T8)]

 

Schválenie a použitie

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

Spotreba energie kWh/1 000 h 22 kWh

 

Údaje o produkte

Full EOC 871150089350540

Objednávkový názov produktu TL-D 18W Snow White 1SL/25

Objednávkový kód 89350540

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 25

Materiál krytu (12NC) 928048045015

Netto hmotnosť 71,000 g

Úplný názov produktu TL-D 18W Snow White 1SL/25

EAN/UPC – balenie 8711500893512
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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, Snow White
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