
T12 lyskilde med lang
levetid til
eksplosionssikre
applikationer
TL-X XL

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med

integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent

brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding.

Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj

sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri,

offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

Fordele
• Ved anvendelse med en speciel lampefatning elimineres alle muligheder for

gnistdannelse under tænding

• Længere levetid end standard-TL-lyskilder

Funktioner
• Fås med integreret tændingsbånd til EM-brug uden glimtænder eller højfrekvent

brug uden forvarmning

• Fa6 lyskildekappen har et langt, tykt ben, der kræver en særlig lyskildeholder

Anvendelsesområder
• Bruges i brandsikre belysningsarmaturer, samt når der kræves øget sikkerhed,

både til indendørs og udendørs anvendelser

• Til anvendelser såsom den (petro-)kemiske industri, offshore, miner og andre

steder, hvor der kan være rester af eksplosionsfarlige gasser
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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.

Versions

LPPR TL-X

Målskitse

D

A

B

C

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

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 40,5 mm 574 mm 592,5 mm 589 mm 611 mm

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 40,5 mm 1.183,5 mm 1.202 mm 1.198,5 mm 1.220,5 mm

Generelle oplysninger

Fod FA6

 
Lysteknisk

Kromaticitetskoordinat X (nom.) 0,38

Kromaticitetskoordinat Y (nom.) 0,38

Farvebetegnelse Kold hvid (CW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T12

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) 12 mg

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 12,0 mg

Lysteknisk

Order Code Full Product Name Lyseffekt (klassificeret) (nom.)

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 47 lm/W

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 58 lm/W

TL-X XL
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Drift og el

Order Code Full Product Name

Lyskildens strømstyrke

(nom.) Spænding (nom.)

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 0,380 A 58 V

Order Code Full Product Name

Lyskildens strømstyrke

(nom.) Spænding (nom.)

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 0,430 A 103 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 20 kWh

Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 40 kWh

TL-X XL
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