
Για να αποκαλύπτετε
μυστικά με αξιοπιστία
TL-D Blacklight Blue

Οι λαμπτήρες TL-D/08 Blacklight είναι λαμπτήρες φθορισμού ατμών υδροαργύρου
χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν ένα εωτερικό περίβλημα επικαλυμμένο με φθορίζουσα κόη που
εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος για διέγερση της φωτοεκπομπής

Οφέλη
• Γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία.

• Δημιουργεί ειδικές ατμόσφαιρες και εφέ φωτισμού

Χαρακτηριστικά
• Ευθύ εξωτερικό περίβλημα

Εφαρμογή
• Ανίχνευση και ανάλυση στην κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία
• Τραπεζική και εγκληματολογία
• Ειδικά εφέ σε νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ και θέατρα και φωτισμός επιγραφών

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30

λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και
αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
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Versions

LPPR TL-DBLB 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

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

TL-D 18W BLB 1SL/25 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 36W BLB 1SL/25 28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

TL-D Blacklight Blue

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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Γενικές πληροφορίες
Βάση-κάλυμμα G13

 
Τεχνικός φωτισμός
Ανάθεση χρωμάτων Blacklight Blue

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Σχήμα λαμπτήρα T26

 
Έγκριση και εφαρμογή
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 5,0 mg

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Order Code Full Product Name Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) Τάση (ονομ.)

95111340 TL-D 18W BLB 1SL/25 0,36 A 59 V

Order Code Full Product Name Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) Τάση (ονομ.)

95115140 TL-D 36W BLB 1SL/25 0,44 A 103 V

TL-D Blacklight Blue
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