
TL-D Blacklight Blue
TL-D 36W BLB 1SL/25

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

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]

Brand Philips

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 108 [08 lead free glass]

Ανάθεση χρωμάτων Blacklight Blue

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Κατανάλωση ρεύματος 36 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 0,44 A

Τάση (ονομ.) 103 V

Τάση (ονομ.) 103 V

 

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα T26 [T 26 mm]

 

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 5,0 mg

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871150095115140

Όνομα παραγγελίας προϊόντος TL-D 36W BLB 1SL/25

Κωδικός παραγγελίας 95115140

Τοπικός κωδικός TLD36W/08

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 928048510805

Καθαρό βάρος 211,000 g

Πλήρες όνομα προϊόντος TL-D 36W BLB 1SL/25

EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500951168
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

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

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

Φωτομετρικά δεδομένα

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D Blacklight Blue
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