Lighting

TL-M Rapid Start
Super 80
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
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.

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

Farvegengivelsesindeks (nom.)

85

Sokkel

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Levetid til 50 % fejl (nom.)

13000 h

Drift og el

Systembeskrivelse

Hurtig start (RS)

Power (Rated) (Nom)

39,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)

0,430 A

Spænding (nom.)

103 V

Lysteknisk
Farvekode

840 [ CCT af 4000 K]

Lysstrøm (nom.)

3100 lm

Lysstyringssystemer og dæmpning

Farvebetegnelse

Kold-hvid (CW)

Dæmpbar

Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)

84 %

Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)

92 %

Mekanik og armaturhus

Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)

89 %

Lyskildeform

Korreleret farvetemperatur (nom.)

4000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)

78 lm/W
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Godkendelse og anvendelsesområde

Lokal ordrekode

2051166483

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)

8,0 mg

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Energiforbrug kWh/1000 t.

47 kWh

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

25

emballage)

Produktdata

SAP-materiale

928030508471

Fuldstændig produktkode

871150072462540

Nettovægt (stykke)

268,600 g

Ordreproduktnavn

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

ILCOS-kode

FD-40/40/1B-LC/P-G13

EAN/UPC – produkt

8711500724625

Ordrekode

72462540

Målskitse
Product

D (max)

TL-M RS Super 80

40,5 mm 1199,4 mm 1206,5 mm 1204,1 mm 1213,6 mm
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D

40W/840 1SL/25

A
B
C

TL-M 40W/840 RS

µW per 5 nm per lm
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