
Actinic BL PL-S/PL-L
PL-L 18W/10/4P 1CT/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL

TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They

have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the

lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps

represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide

range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L))

and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

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.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα 2G11 [2G11]

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 10

Ανάθεση χρωμάτων Υπεριώδης Α

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) 228

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 215

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος 18 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,375 A

Τάση (ονομ.) 58 V

Τάση (ονομ.) 58 V

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα 2xT16

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871150026018540

Όνομα παραγγελίας προϊόντος PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Κωδικός παραγγελίας 26018540

Τοπικός κωδικός PLL18W/10/4P

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 927903001007

Πλήρες όνομα προϊόντος PL-L 18W/10/4P 1CT/25

EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500260192
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
A

D D1

B C
Product D1 (max) D (max) A (max) B (max) C (max)

PL-L 18W/10/4P 1CT/25 18 mm 39 mm 194,2 mm 220 mm 226,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Actinic BL PL-S/PL-L
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