Lighting

Sursa de lumină
pentru verificarea
banilor!
TL Mini Blacklight Blue
Această lampă TL miniaturală (diametrul tubului 16 mm) este realizată din sticlă
albastră pentru retroiluminare (albastru închis) care transmite radiaţii UV-A, dar oferă
doar o cantitate minimă de lumină vizibilă. Este o soluţie perfectă pentru detectarea
rapidă a materialelor care reflectă radiaţiile ultraviolete. Este folosită în special
pentru testare, verificare şi analiză în diferite domenii, de exemplu, criminologie,
filatelie şi medicină. În plus, se foloseşte pentru crearea efectelor speciale în
industria divertismentului, de exemplu, în cluburi de noapte şi teatre.

Beneficii
• Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV
• Creează o atmosferă şi efecte de iluminat speciale

Caracteristici
• Lămpile de retroiluminare albastre au o manta exterioară dreaptă

Cerere
• Detectare şi analiză în industria textilă şi chimică
• Sectorul bancar şi medicină legală
• Efecte speciale în cluburi de noapte, discoteci şi teatre
• Iluminat publicitar

Warnings and safety
• 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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Versions

General Information
Baza elementului de fixare

G5

Light Technical
Cod culoare

108

Denumirea culorii

Blacklight Blue

Mechanical and Housing
Formă bec

T5

Operating and Electrical
Curent lampă Tensiune

Putere

Curent lampă Tensiune

Putere

Order Code Full Product Name

(nom.)

(nom.)

(Evaluată) (nom.)

Order Code Full Product Name

(nom.)

(nom.)

(Evaluată) (nom.)

95101427

0,170 A

29 V

4,5 W

95104527

0,145 A

56 V

7,1 W

TL 4W BLB 1FM/
10X25CC

95098727

TL 6W BLB 1FM/

TL 8W BLB 1FM/
10X25CC

0,170 A

42 V

6,0 W

10X25CC

General Information
Order Code

Full Product Name

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)

Order Code

Full Product Name

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)

95101427

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

8000 h

95104527

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

10000 h

95098727

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

8000 h

Light Technical
LLMF (Factor de

LLMF (Factor de

LLMF (Factor de

LLMF (Factor de

menținere flux luminos

menținere flux luminos

menținere flux luminos

menținere flux luminos

lampă) 2.000 h

lampă) 6.000 h

lampă) 2.000 h

lampă) 6.000 h

Order Code Full Product Name

nominal

nominal

Order Code Full Product Name

nominal

nominal

95101427

25 %

35 %

95104527

20 %

30 %

TL 4W BLB 1FM/
10X25CC

95098727

TL 6W BLB 1FM/

TL 8W BLB 1FM/
10X25CC

20 %

30 %

10X25CC
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