
TL-D Colored
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Trubica TL-D (s priemerom 26 mm) pomáha vytvárať špeciálne efekty a atmosféru.

Upúta pozornosť červeným, zeleným, modrým alebo žltým svetlom. Tento svetelný

zdroj ponúka vysoký svetelný tok vďaka využitiu základných práškov. Aplikácie

zahŕňajú predajne a showroomy, bary a reštaurácie, predvádzacie miestnosti,

svetelné nápisy a predajne zábavného sortimentu.

Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie žiarivky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia žiarivky miestnosť

30 minút vetrajte, časti žiarivky 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

Kód farby 180

Svetelný tok 960 lm

Označenie farby Modrá (B)

 

Prevádzkové a elektrické

Spotreba energie 36,0 W

Lamp Current (Nom) 0,440 A

Napätie (nom.) 103 V

Napätie (nom.) 103 V

 

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8 [26 mm (T8)]

 

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 13,0 mg

Spotreba energie kWh/1 000 h 45 kWh

 

Údaje o produkte

Full EOC 871150072754140

Objednávkový názov produktu TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Objednávkový kód 72754140

Miestny objednávkový kód TLD3618

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 25

Materiál krytu (12NC) 928048501805

Úplný názov produktu TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

EAN/UPC – balenie 8711500727558
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Rozmerový obrázok
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D Colored 36W Blue

1SL/25

28,0 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

TL-D Colored
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