
TL-D Colored
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte şi

ambianţe speciale sau atrage atenţia prin folosirea luminii roşii, verzi, albastre şi

galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă şi combinarea culorilor

pentru a crea lumina albă. Lampa răspândeşte un flux luminos puternic datorită

utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine şi showroom-uri,

baruri şi restaurante, spaţii demonstrative, iluminatul indicatoarelor şi locaţii de

agrement.

Warnings and safety
• Este foarte puțin probabil 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

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

 

Light technical

Cod culoare 180

Flux luminos 960 lm

Denumirea culorii Albastru (B)

 

Operating and electrical

Consum de energie 36,0 W

Curent lampă (nom.) 0,440 A

Tensiune (nom.) 103 V

Tensiune (nom.) 103 V

 

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

 

Mechanical and housing

Formă bec T8 [26 mm (T8)]

 

Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 13,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h 45 kWh

 

Product data

Full EOC 871150072754140

Nume comandă produs TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Cod de comandă 72754140

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1
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Numărător SAP – Pachete per exterior 25

Număr material (12NC) 928048501805

Numele complet al produsului TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

EAN/UPC – Cutie 8711500727558
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D Colored 36W Blue

1SL/25

28,0 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

Date fotometrice

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
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