
UV-B Narrowband PL-
L/PL-S
PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Η Philips προσφέρει λαμπτήρες PL-L & PL-S υψηλής αξιοπιστίας με στενή ζώνη
συχνοτήτων μεταξύ 305 και 315 nm με κορυφή στα 311 nm. Αυτό καθιστά τους
συγκεκριμένους λαμπτήρες κατάλληλους για διάφορες εφαρμογές, όπως τα συστήματα
φωτοθεραπείας, γεωργίας και ωρίμανσης.

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 01

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) 224

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 228

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος 36 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,435 A

Τάση (ονομ.) 105 V

Τάση (ονομ.) 105 V

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα 2xT16

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 4,4 mg

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871150086889340

Όνομα παραγγελίας προϊόντος PL-L 36W/01/4P 1CT/25

Κωδικός παραγγελίας 86889340

Τοπικός κωδικός PLL36W/01/4P

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 927903400121

Πλήρες όνομα προϊόντος PL-L 36W/01/4P 1CT/25

EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500868909
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

A

D D1

B C

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

PL-L 36W/01/4P 1CT/25 18 mm 39 mm 384,2 mm 410 mm 416,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα
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Spectral Power Distribution Colour - PL-L 36W/01/4P 1CT/25

UV-B Narrowband PL-L/PL-S
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