
T12-lyskilde med
pålitelig tenning
TL-M Rapid Start Super 80

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere

lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre

silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave

temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid

Start-lyskilder kan tennes uten starter.

Fordeler
• Bra definert tennerløsning for rask og enkel tenning ved lav temperatur

• /80 farger gir god fargegjengivelse (R<sub>a</sub><gt/>80) og høy ytelse

sammenlignet med standard farger (R<sub>a</sub> 50-70)

• Kan skape atmosfære fra gulhvit til kjølig dagslys

Funksjoner
• RS (Rapid Start) lamper med utvendig silikonbelegg

• Utvendig tenn-stripe koblet via høy-ohmig motstand til en av elektrodene

• Leveres i /80 farger og ulike fargebetegnelser

Søknad
• /80 farvene er spesielt benyttet i bruksområder hvor mennesker oppholder seg

ofte

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.

Product family leaflet, 2023, April 15 data kan endres

LightingLighting



Versions

LPPR TL-M-RS G13

Målskisse

D

A

B

C

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

TL-M RS Super 80 65W/840

1SL/25

40,5 mm 1 500 mm 1 507,1 mm 1 504,7 mm 1 514,2 mm

TL-M Rapid Start Super 80
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