
TL-D Snow White
TL-D 18W Snow White 1SL/25

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o

manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura

de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianțe foarte reci,

lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

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

timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată

și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information

Baza elementului de fixare G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Light technical

Flux luminos 1.000 lm

Denumirea culorii Lumină naturală rece extrem

Coordonată cromatică X (nom.) 264

Coordonată cromatică Y (nom.) 280

Temperatură de culoare corelată (nom.) 12000 K

Indice de redare a culorilor (IRC) 75

 

Operating and electrical

Consum de energie 18 W

Curent lampă (nom.) 360 mA

Tensiune (nom.) 59 V

Tensiune (nom.) 59 V

 

Mechanical and housing

Formă bec T8 [26 mm (T8)]

 

Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 5,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h 22 kWh

 

Product data

Full EOC 871150089350540

Nume comandă produs TL-D 18W Snow White 1SL/25

Cod de comandă 89350540

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 25

Număr material (12NC) 928048045015

Numele complet al produsului TL-D 18W Snow White 1SL/25

EAN/UPC – Cutie 8711500893512
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 18W Snow White 1SL/25 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D Snow White
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