
T12 lyskilden –
pålidelig tænding
TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 lyskilden (rørdiameter 38 mm) giver flere lumen pr.

watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL serien. Lyskilden har

udvendig silikonebelægning og udvendigt tændingsbånd. Den er velegnet til

situationer, hvor lave temperaturer og høj luftfugtighed kræver hurtig og stabil

tænding, og hvor farvegengivelse ikke er afgørende. Rapid Start lyskilder kan tændes

uden glimtænder.

Fordele
• Veldefineret tænding, der sikrer hurtig og nem tænding ved lave temperaturer

• /80-farver har en god farvegengivelse (R<sub>a</sub><gt/>80) og er højtydende

i forhold til standardfarver (R<sub>a</sub> 50-70)

• Skaber stemninger fra varm hvid til koldt dagslys

Funktioner
• RS (Rapid Start)-lyskilder med ekstern silikonebelægning

• Eksternt tændingsbånd, der tilsluttes via en højohmisk modstand til en af

elektroderne

• Findes i /80-farver samt forskellige farvebetegnelser

Anvendelsesområder
• /80-farver anvendes specielt, hvor der ofte kommer mennesker

Advarsler og sikkerhed
• Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i

30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din

lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
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Versions

LPPR TL-M-RS G13

Målskitse

D

A

B

C

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

TL-M RS Super 80 65W/840

1SL/25

40,5 mm 1.500 mm 1.507,1 mm 1.504,7 mm 1.514,2 mm

TL-M Rapid Start Super 80
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