Lighting

TL Mini Blacklight
Blue
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Denne TL Miniature-lyskilde (rørdiameter = 16 mm) er fremstillet af mørkeblåt UVglas, som udsender UV-A-stråling, men kun afgiver et minimum af synligt lys, og den
er således den perfekte løsning til hurtig detektion af UV-reflekterende materialer.
Den bruges især til test, kontrol og analyse inden for en række forskellige områder,
f.eks. kriminologi, filateli og medicinalindustrien, men den kan også bruges til at
skabe specialeffekter inden for underholdningsbranchen, f.eks. på natklubber og i
teatre.

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.

Produkt data
Generelle oplysninger

Spænding (nom.)

Sokkel

G5 [ G5]

Levetid til 50 % fejl (nom.)

8000 h

42 V

Mekanik og armaturhus
Lyskildeform

T5 [ 16 mm (T5)]

Lysteknisk
Farvekode

108 [ 08 blyfrit glas]

UV

Farvebetegnelse

Blacklight Blue

UV-B/UV-A (IEC)

LLMF-klassificeret, 2.000 t.

20 %

LLMF-klassificeret, 6.000 t.

30 %

Drift og el

0,25 %

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871150095098727

Ordreproduktnavn

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Power (Rated) (Nom)

6,0 W

EAN/UPC – produkt

8711500950987

Lyskildens strømstyrke (nom.)

0,170 A

Ordrekode

95098727
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TL Mini Blacklight Blue

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)

250

Nettovægt (stykke)

SAP-materiale

928000510803

24,700 g

Målskitse
Product
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TL 6W BLB 1FM/10X25CC
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Lysfarve /108
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