Lighting

MASTER TL Mini
Super 80
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC
Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt
design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af
jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der
kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset,
f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på
skilte og som 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.

Produkt data
Generelle oplysninger

Lyseffekt (nominel) (nom.)

59 lm/W

Farvegengivelsesindeks (nom.)

85

Sokkel

G5 [ G5]

Levetid til 10 % fejl (nom.)

5000 h

Levetid til 50 % fejl (nom.)

10000 h

Drift og el

Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)

10000 h

Power (Rated) (Nom)

7,1 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)

0,145 A

Spænding (nom.)

56 V

Lysteknisk
Farvekode

840 [ CCT af 4000K]

Lysstrøm (nom.)

470 lm

Lysstyringssystemer og dæmpning

Farvebetegnelse

Kold-hvid (CW)

Dæmpbar

Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)

71 %

Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)

85 %

Godkendelse og anvendelsesområde

Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)

77 %

Energimærket (EEL)

A

Korreleret farvetemperatur (nom.)

4000 K

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)

3,0 mg
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Energiforbrug kWh/1000 t.

8 kWh

Produktdata

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

250

emballage)

Fuldstændig produktkode

871150071642227

SAP-materiale

928001008450

Ordreproduktnavn

MASTER TL Mini Super 80 8W/840

Nettovægt (stykke)

22,210 g

FAM/10X25BOX

ILCOS-kode

FD-8/40/1B-E-G5

EAN/UPC – produkt

8711500716422

Ordrekode

71642227

Lokal ordrekode

2051001483

Målskitse
Product

D (max) A (max)

MASTER TL Mini Super

16 mm

B (max)

B (min)

C (max)

288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm

80 8W/840 FAM/

D

10X25BOX

A
B
C

TL 8W/840

µ W per 5 nm per lm

µW per 5 nm per lm
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