
Lampe:
TL-D Blacklight Blue

Lavtrykk kvikksølvdamplamper med indre rør belagt med fluorescerende pulver som

utstråler langbølge UV stråler - for å generere luminescens (reflektert UV-effekt)

Fordeler
• Hurtig gjennkjennelse av UV-reflekterende materialer

• Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

Funksjoner
• TL-D/08 Blacklight blå lamper har et rett ytre rør

Søknad
• Deteksjon og analyse i tekstil- og kjemi-industrien

• Bank og rettsmedisin

• Spesial-effekter i nattklubber, diskotek og teatre

• Plakatbelysning

Warnings and safety
• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk

støvsuger.
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Målskisse

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

TL-D 18W BLB 1SL/25 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 36W BLB 1SL/25 28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

Generell informasjon

Sokkelbase G13

 
Teknisk belysning

Fargebetegnelse Blacklight Blue

 
Mekanisk og innfatning

Lyspæreform T26

 
Godkjenning og bruk

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 5,0 mg

Drift og elektrisk

Order Code Full Product Name lyskildestrøm (nom.) Spenning (nom.)

95111340 TL-D 18W BLB 1SL/25 0,36 A 59 V

Order Code Full Product Name lyskildestrøm (nom.) Spenning (nom.)

95115140 TL-D 36W BLB 1SL/25 0,44 A 103 V

TL-D Blacklight Blue
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