
TL Mini Standard
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což

umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového

stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde

současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např.

pro orientační či nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost
• Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového

sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information

Patice krytky G5 [G5]

Referenční měření toku Sphere

 

Light technical

Kód barvy 33-640

Světelný tok 835 lm

Barevné konstrukce Studená bílá (CW)

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X 0,38

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y 0,38

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti 4000 K

Jmenovitá světelná účinnost 71 lm/W

Index podání barev (CRI) 59

 

Operating and electrical

Spotřeba energie 13,1 W

Proud zdroje (jmen.) 0,170 A

Napětí (jmen.) 90 V

Napětí (jmen.) 90 V

 

Controls and dimming

Stmívatelné Ano

 

Mechanical and housing

Tvar žárovky T5 [16 mm (T5)]

 

Approval and application

Obsah rtuti (Hg) (max.) 2,5 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 4,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 14 kWh

Registrační číslo databáze EPREL 423 498

 

Product data

Full EOC 871150070475727
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Objednací název produktu TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Objednací kód 70475727

Místní kód TL1333

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 250

Číslo materiálu (12NC) 928001503340

Celý název výrobku TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Pouzdro – EAN/UPC 8711500718518

Rozměrové výkresy

A

B

C

D

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

TL Mini 13W/33-640 FAM/

10X25BOX

16 mm 516,9 mm 524,0 mm 521,6 mm 531,1 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
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