
MASTER TL-E Circular
Super 80
TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla.

Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních

tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a

domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost
• Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se 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 místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information

Patice krytky G10Q [G10q]

Referenční měření toku Sphere

 

Light technical

Kód barvy 840 [CCT of 4000K]

Světelný tok 1 285 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 59 lm/W

Index podání barev (CRI) 80

 

Operating and electrical

Spotřeba energie 22,2 W

Proud zdroje (jmen.) 0,400 A

Napětí (jmen.) 62 V

Napětí (jmen.) 62 V

 

Controls and dimming

Stmívatelné Ano

 

Mechanical and housing

Tvar žárovky C-T9 [C-T9 29 mm]

 

Approval and application

Obsah rtuti (Hg) (max.) 8 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 8 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 23 kWh

Registrační číslo databáze EPREL 423 506
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Product data

Full EOC 872790084050600

Objednací název produktu TL-E 22W/840 1CT/12

Objednací kód 84050600

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 12

Číslo materiálu (12NC) 928026284070

Celý název výrobku TL-E 22W/840 1CT/12

Pouzdro – EAN/UPC 8727900840513

Rozměrové výkresy

E

D

I

Product D (max) D (min) E (min) E (max) I (min) I (max)

TL-E 22W/840 1CT/12 30,9 mm 26,2 mm 205,0 mm 213,5 mm 149,1 mm 155,6 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

MASTER TL-E Circular Super 80
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