
Blue (/52) TL/TL-D
TL 20W/52 SLV/25

Εκπέμποντας φως σχεδόν εξολοκλήρου στο εύρος ζώνης 400 έως 500 nm με κορυφή
στα. 450 nm, οι λαμπτήρες με χρώμα Philips TL/TL-D/52 δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία
στα βραχέα κύματα ακτινοβολίας UVB. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα
εφαρμογών όπως η γεωργία και η φωτοθεραπεία για νεογέννητα που πάσχουν από
νεογνικό ίκτερο.

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

Λυχνιολαβή G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Κύρια εφαρμογή -

Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.) 9000 h

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 52

Φωτεινή ροή (ονομ.) 318 lm

Περιγραφή δέσμης -

Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.) 154

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) 69

Ονομαστική LLMF 2000 ωρών 20 %

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Power (Rated) (Nom) 19,3 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,36 A

Τάση (ονομ.) 59 V

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T38 [ T 38mm]

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 8,0 mg

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871150064302540

Όνομα παραγγελίας προϊόντος TL 20W/52 SLV/25

EAN/UPC 8711500643025

Κωδικός παραγγελίας 64302540

Τοπικός κωδικός TL20W/52
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Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B MEDIAL/THERAPY FLUORESCENT

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αρ. υλικού (12NC) 928003505203

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο) 156,000 g

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

TL 20W/52 SLV/25

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

TL 20W/52 SLV/25 40,5 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

Φωτομετρικά δεδομένα
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δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και

το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Ιανουάριος 25 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


