Lighting

TL-X XL
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med
integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent
brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding.
Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj
sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri,
offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

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

Drift og el

Sokkel

FA6 [ FA6]

Power (Rated) (Nom)

20,0 W

Levetid til 10 % fejl (nom.)

21000 h

Lyskildens strømstyrke (nom.)

0,380 A

Levetid til 50 % fejl (nom.)

26000 h

Spænding (nom.)

58 V

Lysteknisk

Lysstyringssystemer og dæmpning

Farvekode

33-640

Lysstrøm (nom.)

940 lm

Farvebetegnelse

Kold-hvid (CW)

Godkendelse og anvendelsesområde

Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)

0%

Energimærket (EEL)

B

Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)

88 %

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)

12,0 mg

Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)

83 %

Energiforbrug kWh/1000 t.

25 kWh

Korreleret farvetemperatur (nom.)

4100 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)

47 lm/W

Produktdata

Farvegengivelsesindeks (nom.)

63

Fuldstændig produktkode

871150026135940

Ordreproduktnavn

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
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Dæmpbar

Ja

registrerede til at ændre

TL-X XL

EAN/UPC – produkt

8711500261359

SAP-materiale

928037703332

Ordrekode

26135940

Nettovægt (stykke)

124,000 g

Lokal ordrekode

2051243432

ILCOS-kode

FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)

25

Målskitse

D

Product

D (max)

A (max) B (max)

B (min)

A
B
C
TL-X XL 20W/33-640

Fotometriske data

Lysfarve /33-640

C (max)

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 40,5 mm 574 mm 592,5 mm 589 mm 611 mm

Lysfarve /33-640
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