
Iluminat fluorescent
cu protecţie împotriva
spargerii
MASTER TL-D Secura

Această lampă TL-D are un înveliș care protejează sticla şi componentele lămpii în

caz de spargere accidentală. Lampa este uşor de identificat după inelele albastre de

la unul dintre capete. Zonele de aplicaţie sunt toate locurile în care cioburile de

sticlă pot împiedica funcționarea şi pot avea un impact asupra siguranţei produselor

şi a oamenilor, de exemplu în industria alimentară şi a băuturilor. Lampa are un strat

de protecţie Surlyn care blochează lumina UV. Aceasta respectă reglementările

HACCP.

Beneficii
• Stratul de protecţie special din jurul lămpii previne contaminarea produselor în caz

de spargere accidentală a lămpii; uşor de recunoscut în caz de verificare după cele

două inele albastre de la unul dintre capete

• Protejează produsele de decolorare şi pierderea gustului datorită emisiilor UV cu

90 % mai scăzute

• Determină conformitatea corpurilor de iluminat cu standardele relevante din

industrie, precum HACCP, ISO 22000 şi IEC 61549: Standardul cu privire la

reţinerea fragmentelor de lampă
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Caracteristici
• Strat de protecţie (Surlyn) în jurul lămpii, indicat de două inele albastre la unul

dintre capetele lămpii. Această lampă NU este proiectată pentru utilizare în corpuri

de iluminat închise

• Respectă în totalitate standardul IEC 61549 cu privire la reţinerea fragmentelor de

lampă şi standardele relevante din industria alimentară, precum HACCP şi ISO

22000

• Fără degradare sub influenţa temperaturii sau a razelor UV

• Stratul de protecţie blochează 90 % dintre emisiile UV ale lămpii

• Complet reciclabilă, inclusiv stratul de protecţie a lămpii

• Eficacitate relativ ridicată, atât iniţial cât şi pe durata de viaţă a lămpii, cu

menţinere bună a fluxului luminos

Cerere
• Pentru utilizare în situaţii unde contaminarea în cazul spargerii lămpii trebuie

evitată, de ex. la prepararea alimentelor, îngrijirea sănătăţii, farmacii, camere cu

atmosferă controlată etc.

• Potrivite la utilizare în medii cu risc sporit al spargerii, de ex. în săli de sport

• Adecvate pentru utilizare în medii care necesită protecţie împotriva razelor UV

(muzee, librării, arhive, industria alimentară, magazine de modă etc.)

Warnings and safety
• Nu sunt adecvate pentru corpuri de iluminat închise (după cum indică cele două inele albastre)

• Utilizare recomandată în combinaţie cu un sistem de control al lămpii cu oprire automată

• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Secura

18W/840 SLV/25

28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

MASTER TL-D Secura

36W/840 SLV/25

28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

MASTER TL-D Secura

58W/840 SLV/25

28 mm 1.500,0 mm 1.507,1 mm 1.504,7 mm 1.514,2 mm

MASTER TL-D Secura
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General information

Baza elementului de fixare G13

 
Light technical

Coordonată cromatică X (nom.) 0,38

Coordonată cromatică Y (nom.) 0,38

Denumirea culorii Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată

(nom.)

4000 K

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

 
Mechanical and housing

Formă bec T8

 
Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,7 mg

Light technical

Order Code Full Product Name Randament luminos (nominal) (nom.)

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 72 lm/W

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 89 lm/W

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 85,5 lm/W

Operating and electrical

Order Code Full Product Name Curent lampă (nom.)

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 0,360 A

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 0,440 A

Order Code Full Product Name Curent lampă (nom.)

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 0,670 A

Approval and application

Order Code Full Product Name Consum de energie kWh/1000 h

64010940 MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25 19 kWh

64014740 MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25 37 kWh

Order Code Full Product Name Consum de energie kWh/1000 h

64018540 MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25 60 kWh

MASTER TL-D Secura
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