
Actinic BL TL(-K)/TL-
D(-K) – optimizat
pentru capcane
electronice de insecte
Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Cu un spectru optimizat, care corespunde sensibilității ochilor muștei de casă,

lămpile Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S și PL-L sunt perfecte pentru

atragerea insectelor. Acestea nu generează radiatie UV-B și, prin urmare, sunt

perfect sigure. În plus, având cel mai redus conținut de mercur din industrie și fiind

100% fără plumb, aceste lămpi reprezintă o alegere foarte bună pentru mediul

înconjurător. De asemenea, disponibilitatea unei game largi de factori de formă

[drept (T5, T8, T12), circular (TL-E) și compact (PL-S/PL-L)] și de tensiuni vă permite

să realizați toate tipurile de designuri pentru dispozitivele electronice de eliminare a

insectelor.

Beneficii
• Se potriveşte perfect sensibilităţii ochilor muştelor de interior şi în acest fel atrage

mai multe insecte

• Utilizare în siguranţă

• O alegere bună din punct de vedere al protecţiei mediului

• Libertate de design

Caracteristici
• Emisie de radiaţie UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm

• Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)

• 100% fără plumb

• Conținut scăzut de mercur

• Gamă largă de puteri disponibile
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Cerere
• Capcane pentru insecte

• Dispozitive electronice pentru eliminare insecte

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.

Versions

XPPR XUBTL 10 G5

Cote

A

B

C

D

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

Actinic BL TL MINI 15W/10 /

10X25CC

16 mm 288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
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