
TL-D Snow White
TL-D 18W Snow White 1SL/25

Snow White este o lampă cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune, cu o

manta tubulară de 26 mm, disponibilă în puteri de 18 W, 36 W și 58 W. Temperatura

de culoare extrem de ridicată a gamei Snow White creează ambianțe foarte reci,

lampa fiind adecvată în mod special pentru condițiile de climă foarte caldă și uscată.

Warnings and safety
• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea

timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată

și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durată de viață până la eșec de 10% (nom.) 10000 h

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) 13000 h

 

Light Technical

Flux luminos (nom.) 1000 lm

Denumirea culorii Lumină naturală rece extrem

Coordonată cromatică X (nom.) 264

Coordonată cromatică Y (nom.) 280

Temperatură de culoare corelată (nom.) 12000 K

Indice de redare a culorii (nom.) 75

 

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom) 18 W

Curent lampă (nom.) 360 mA

Tensiune (nom.) 59 V

 

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) B

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 8 mg

Consum de energie kWh/1000 h 22 kWh

 

Product Data

Cod complet produs 871150089350540

Nume comandă produs TL-D 18W Snow White 1SL/25

EAN/UPC – Produs 8711500893505

Cod de comandă 89350540

Numărător – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 25

Nr. material (12NC) 928048045015

Greutate netă SAP (bucată) 71,000 g
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TL-D 18W Snow White

1SL/25

28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm
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