
T12-lyskilde med lang
levetid for
eksplosjonsfrie
omgivelser
TL-X XL

Lyskilden TL-X XL (tubediameter 38 mm) har ekstra lang levetid og er utstyrt med en

innvendig tennstripe som gjør det mulig med elektromagnetisk drift uten starter, eller

høyfrekvent drift uten forvarming. Når den brukes i kombinasjon med en spesiell

lampeholder, elimineres all risiko for gnister ved tenning. Denne lyskilden brukes i

flammesikre armaturer og sikkerhetsarmaturer både til innendørs og utendørs

installasjoner, som i petrokjemisk industri, offshore, i gruver og på alle steder der det

kan finnes spor av eksplosive gasser.

Fordeler
• I kombinasjon med spesial-lampeholder elimineres alle muligheter for

gnistdannelse ved tenning

• Forlenget levetid sammenlignet med standard TL lamper

Funksjoner
• Leveres med innvendig tennstripe til EM-drift uten starter eller HF-drift uten

forvarming

• Det spesielle Fa6-lampefestet har en lang og tykk festepin som krever en spesiell

lampeholder

Søknad
• Brukes i flammesikre og høysikkerhets-armaturer til både innendørs og utendørs

anvendelser

• Til bruksområder som (petro-)kjemisk industri, offshore, gruver og andre steder

der det kan være spor av eksplosive gasser
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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.

Versions

LPPR TL-X

Målskisse

D

A

B

C

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

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

TL-X XL 40W/33-640

SLV/25

40,5 mm 1 183,5 mm 1 202 mm 1 198,5 mm 1 220,5 mm

Generell informasjon

Sokkelbase FA6

 
Teknisk belysning

Kromatisk koordinat X (nom) 0,38

Kromatisk koordinat Y (nom) 0,38

Fargebetegnelse Kaldhvit (CW)

Korrelert fargetemperatur (nom) 4000 K

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 
Mekanisk og innfatning

Lyspæreform T12

 
Godkjenning og bruk

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.) 12 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 12,0 mg

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Lyseffekt (vurdert) (nom)

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 47 lm/W

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 58 lm/W

TL-X XL
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Drift og elektrisk

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

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 0,380 A 58 V

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

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 0,430 A 103 V

Godkjenning og bruk

Order Code Full Product Name Energiforbruk kWh/1000 t

26135940 TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 20 kWh

Order Code Full Product Name Energiforbruk kWh/1000 t

26137340 TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 40 kWh

TL-X XL
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