
Lille lysstofrør
TL Mini consumer products

De leveres i versioner med forskelligt wattforbrug og i forskellige farver med moderat

(/33) til god (/827) lyskvalitet.

Fordele
• Lang levetid

• Energibesparelser

• Farve /827 giver et lys, som minder om det fra en glødepære

Funktioner
• Rør med lille diameter

Anvendelsesområder
• TL Mini /827 (varm hvid) er ideel til anvendelsesområder, som kræver bedre

farvegengivelse og lyseffekt (end Standard Color), f.eks. belysning i entréer og på

trapper i beboelsesejendomme, køkkener, spejle, kabinetter og skabe.

• TL Mini Standard color er velegnet til anvendelsesområder, hvor farvegengivelse

ikke er lige så vigtig som orientering og nødbelysning.

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 TL8MINI

Målskitse

A

B

C

D

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

TL Mini 13W/827 1PP/10 16 mm 516,9 mm 524,0 mm 521,6 mm 531,1 mm

TL Mini 8W/827 1PP/10 16 mm 288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm

Generelle oplysninger

Fod G5

 
Lysteknisk

Kromaticitetskoordinat X (nom.) 0,463

Kromaticitetskoordinat Y (nom.) 0,42

Farvebetegnelse Glødepære, hvid

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2700 K

 
Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T5

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) 2,5 mg

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 3,0 mg

Lysteknisk

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

62255625 TL MINI 8W/827 1PP/10 59 lm/W

62257025 TL MINI 13W/827 1PP/10 77 lm/W

Drift og el

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.) Spænding (nom.)

62255625 TL MINI 8W/827 1PP/10 0,145 A 56 V

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.) Spænding (nom.)

62257025 TL MINI 13W/827 1PP/10 0,170 A 90 V

Godkendelse og anvendelsesområde
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Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

62255625 TL MINI 8W/827 1PP/10 8 kWh

Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

62257025 TL MINI 13W/827 1PP/10 14 kWh
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