Lighting

TUV XPT με αμάλγμα
TUV 130W XPT SE UNP/20
Το σύστημα TUV Amalgam XPT της Philips αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή που λειτουργεί έναν λαμπτήρα UV Amalgam XPT, τοποθετημένο σε
χιτώνιο. Οι ηλεκτρικές προδιαγραφές είναι προσαρμοσμένες στον λαμπτήρα,
διασφαλίζοντας τη βελτιστοποιημένη απόδοση του συστήματος TUV Amalgam XPT. Χάρη
στις εκτεταμένες δοκιμές που γίνονται πριν δοθεί στην αγορά ένα σύστημα λαμπτήρων,
μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Signify
προσφέρει τη λύση του συστήματος XPT για τους λαμπτήρες TUV 130W XPT, TUV 180W
XPT, TUV 200W XPT και TUV 325W XPT. Για τους άλλους τύπους λαμπτήρων που
υποστηρίζουμε, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τους κατάλληλους τύπους διατάξεων
οδήγησης που διατίθενται στην αγορά.

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

Τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (ελάχ.)

70 V

Λυχνιολαβή

G10.2Q [ G10.2q]

Θέση λειτουργίας

P10 [ Parallel +/-10D or Horizontal(HOR)]

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Κύρια εφαρμογή

Disinfection

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Τεχνικός φωτισμός
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής

Ναι

Στοιχεία προϊόντος
15 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871150020943605

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

TUV 130W XPT SE UNP/20

EAN/UPC

8711500209436

Power (Rated) (Nom)

130 W

Κωδικός παραγγελίας

20943605

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)

2,1 A

Τοπικός κωδικός

TUV130WXPT/SE

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1
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TUV XPT με αμάλγμα

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B

TUV 130W XPT SE UNP/20

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

20

Αρ. υλικού (12NC)

928101805112

Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)

0,175 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

D

O

C (max)

TUV 130W XPT SE UNP/20

19 mm

740 mm

842 mm

TUV 130W XPT SE UNP/20

%

Φωτομετρικά δεδομένα
100
80
60
40
20

200

300

400

500

600

700

λ [nm]

XDPB_XDTUVXPT-Spectral power distribution B/W

Διάρκεια ζωής

XDLM_XDTUVXPT_0006-Lumen maintenance diagram
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© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και

www.lighting.philips.com

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