
TL-D Colored
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D (διάμετρος σωλήνα 26 χιλ.) βοηθά στη δημιουργία ειδικών εφέ
και ατμόσφαιρας ή την προσέλκυση προσοχής χρησιμοποιώντας κόκκινο, πράσινο, μπλε
και κίτρινο φως. Εκτός από τη χρήση των συγκεκριμένων χρωμάτων, υπάρχει επίσης η
δυνατότητα συνδυασμού των χρωμάτων για τη δημιουργία λευού φωτός. Αυτός ο
λαμπτήρας προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή, χάρη στη χρήση βασικών τύπων πούδρα. Οι
τομείς εφαρμογής του περιλαμβάνουν καταστήματα και εκθέσεις, μπαρ και εστιατόρια,

χώρους επίδειξης, φωτισμό επιγραφών και καταστήματα

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 G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 180

Φωτεινή ροή 400 lm

Ανάθεση χρωμάτων Μπλε (B)

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος 18,0 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,360 A

Τάση (ονομ.) 59 V

Τάση (ονομ.) 59 V

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T8 [26 mm (T8)]

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 13,0 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 23 kWh

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871150072690240

Όνομα παραγγελίας προϊόντος TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Κωδικός παραγγελίας 72690240

Τοπικός κωδικός TLD18W/18
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Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 928048001805

Πλήρες όνομα προϊόντος TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500726919

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

A

B

C

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

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25 28,0 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604,0 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
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