
TL-D Blacklight Blue
TL-D 36W BLB 1SL/25

Lavtrykskviksølvlyskilder (lysstofrør) med en indvendig kappe belagt med et

fluorescerende pulver, der udsender langbølget UV-stråling til magnetisering af

luminescens

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

Drift og el

Strømforbrug 36 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 0,44 A

Spænding (nom.) 103 V

Spænding (nom.) 103 V

 

Generelle oplysninger

Fod G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Lysteknisk

Farvekode 108 [08 lead free glass]

Farvebetegnelse Blacklightblå

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T26 [T 26 mm]

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 5,0 mg

 

Produktdata

Full EOC 871150095115140

Ordreproduktnavn TL-D 36W BLB 1SL/25

Ordrekode 95115140

Lokal ordrekode 2051125547

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 25

Materiale nummer (12NC) 928048510805

Det fulde produktnavn TL-D 36W BLB 1SL/25

EAN/UPC – kasse 8711500951168

Beskrivelse af lokal kode 2051125547
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Målskitse

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

TL-D 36W BLB 1SL/25 28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

Fotometriske data

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D Blacklight Blue
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