
Lampă T12 pentru
aprindere fiabilă
TL-M Pornire rapidă Culori Standard

Lampa TL-M RS (Rapid Start) (diametru tub 38 mm) are un înveliş exterior din silicon

şi o bandă exterioară de aprindere. Este potrivită pentru situaţii în care temperaturile

scăzute şi umiditatea ridicată necesită o aprindere rapidă şi stabilă, dar redarea

culorii nu este importantă. Lămpile Rapid Start pot fi aprinse fără starter.

Beneficii
• Aprindere bine definită, rapidă şi uşoară la temperaturi scăzute

Caracteristici
• Lămpile RS (Rapid Start) sunt prevăzute cu un înveliş siliconic exterior

• Bandă de aprindere exterioară, conectată printr-un rezistor ohmic de rezistenţă

mare la unul din electrozi

• Disponibile în culori standard şi în variaţii de culoare

Cerere
• Culorile standard sunt frecvent folosite în aplicaţii unde redarea culorilor nu este

un factor de maximă importanţă

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.

Product family leaflet, 2022, Februarie 21 Informatie ce poate fi modificată

LightingLighting



Cote

D

A

B

C

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

TL-M RS 65W/33-640

1SL/25

40,5 mm 1500 mm 1507,1 mm 1504,7 mm 1514,2 mm
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