Lighting

MASTER TL-E Circular
Super 80
TL-E 22W/865 1CT/12
Această lampă TL circulară (diametru tub 29 mm) permite distribuţia luminii în toate
direcţiile. Este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat, în
scopuri diferite, inclusiv decorative, în aplicaţii cu factor uman, cum ar fi şcolile,
birourile, magazinele şi locuinţele personale şi pentru iluminatul zonelor rezidenţiale.

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.

Catalog de date
General Information

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h 80 %

Baza elementului de fixare

G10Q [ G10q]

nominal

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

13000 h

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h 74 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal

98 %

nominal

LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal

77 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h 70 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal

60 %

nominal

LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal

45 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h 67 %
nominal

Light Technical
Cod culoare

865 [ CCT de 6500 K]

Operating and Electrical

Flux luminos (nom.)

1250 lm

Putere consumată (W) (Nom)

22,0 W

1250 lm

Curent lampă (nom.)

0,400 A

Denumirea culorii

Rece natural

Tensiune (nom.)

62 V

Temperatură de culoare corelată (nom.)

6500 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

57 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Flux luminos (Evaluat) (nom.)
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MASTER TL-E Circular Super 80

Temperature
Temperatură de proiectare (nom.)

25 °C

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase

Da

Approval and Application
Etichetă de eficiență energetică (EEL)

B

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

8 mg

Consum de energie kWh/1000 h

24 kWh

Nume comandă produs

TL-E 22W/865 1CT/12

EAN/UPC – Produs

8727900840537

Cod de comandă

84053700

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Numărător SAP – Pachete per exterior

12

Material SAP

928026286570

Greutate netă SAP (bucată)

0,110 kg

Cod ILCOS

FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Product Data
Cod complet produs

872790084053700

Cote
E

Product

D (max)

I

TL-E 22W/865

30,9 mm 26,2 mm 205,0 mm 213,5 mm 149,1 mm 155,6 mm

D (min)

E (min)

E (max)

I (min)

I (max)

1CT/12

D

TL-E 22W/865
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