Lighting

MASTER TL-E Super
80
TL-E 40W/830 1CT/12
Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset
i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer,
herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i
beboelsesområder.

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

LLMF-klassificeret, 2.000 t.

89 %

Sokkel

G10Q [ G10q]

LLMF-klassificeret, 4.000 t.

84 %

Levetid til 50 % fejl (nom.)

13000 h

LLMF-klassificeret, 6.000 t.

81 %

LLMF-klassificeret, 2.000 t.

98 %

LLMF-klassificeret, 8.000 t.

80 %

LLMF-klassificeret, 4.000 t.

77 %

LLMF-klassificeret, 6.000 t.

60 %

Drift og el

LSF-klassificeret, 8.000 t.

45 %

Power (Rated) (Nom)

40,0 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)

0,420 A

Spænding (nom.)

110 V

Lysteknisk
Farvekode

830 [ CCT af 3000K]

Lysstrøm (nom.)

3200 lm

Temperatur

Lysstrøm (nominel) (nom.)

3200 lm

Dimensionerende temperatur (nom.)

Farvebetegnelse

Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.)

3000 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Lyseffekt (nominel) (nom.)

80 lm/W

Dæmpbar

Farvegengivelsesindeks (nom.)

80

Datasheet, 2021, marts 18

25 °C
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registrerede til at ændre

MASTER TL-E Super 80

Godkendelse og anvendelsesområde

Ordrekode

28476115

Energimærket (EEL)

A

Lokal ordrekode

2051506551

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)

8 mg

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Energiforbrug kWh/1000 t.

44 kWh

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)

12

SAP-materiale

928027483070

Nettovægt (stykke)

0,250 kg

ILCOS-kode

FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871150028476115

Ordreproduktnavn

TL-E 40W/830 1CT/12

EAN/UPC – produkt

8711500284761

Målskitse
E

Product

D (max)

I

TL-E 40W/830

30,9 mm 27,1 mm 393,7 mm 406,4 mm 341,0 mm 347,7 mm

D (min) E (min)

E (max)

I (min)

I (max)

1CT/12

D

TL-E 40W/830

µ W per 5 nm per lm
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