Lighting

TL-D Snow White
TL-D 18W Snow White 1SL/25
Snow White to niskociśnieniowa rtęciowa lampa wyładowcza z podłużną powłoką
26 mm dostępna w wersjach o mocy 18 W, 36 W i 58 W. Ekstremalnie wysoka
temperatura barwowa lamp z rodziny Snow White tworzy bardzo chłodne
przestrzenie, dzięki czemu lampa nadaje się szczególnie do stosowania w bardzo
gorących i suchych warunkach klimatycznych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku
stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego
rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu
Informacje ogólne

Napięcie (Nom)

59 V

Trzonek

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)

10000 h

Zatwierdzenie i Aplikacja

Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)

13000 h

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)

B

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)

8 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h

22 kWh

Dane techniczne oświetlenia
Strumień świetlny (Nom)

1000 lm

Oznaczenie koloru

Bardzo zimne światło dzienne

Dane produktu

Współrzędna X chromatyczności (Nom)

264

Pełny kod produktu

871150089350540

Współrzędna Y chromatyczności (Nom)

280

Nazwa produktu na zamówieniu

TL-D 18W Snow White 1SL/25

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)

12000 K

EAN/UPC - Produkt

8711500893505

Wskaźnik oddawania barw (Nom)

75

Kod zamówienia

89350540

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu

1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

25

Eksploatacja i połączenie elektryczne
Power (Rated) (Nom)

18 W

zewnętrznym

Prąd lampy (Nom)

360 mA

Materiał SAP

928048045015

Waga netto (szt.) SAP

71,000 g
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TL-D Snow White

D

Rysunki techniczne
Product

D (max) A (max)

TL-D 18W Snow White

28 mm

B (max)

B (min)

C (max)

589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

1SL/25

A
B
C
TL'D 18W/450
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