
För pålitligt
avslöjande av
hemligheter
TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskvicksilverlysrör med innermantel belagd

med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-

strålning.

Fördelar
• Snabb avkänning av UV-reflekterande material

• Unika ljuseffekter för en speciell stämning

Funktioner
• Rak yttermantel

Användning
• Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin

• Banker och rättsvetenskap

• Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och

avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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Versions

LPPR TL-DBLB 0001

Måttskiss

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

TL-D Blacklight Blue
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Allmän information

Sockel G13

 
Ljusteknik

Färgbeteckning Blacklight Blue

 
Mekanik och armaturhus

Lampform T26

 
Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 5,0 mg

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name Lampström (nom) Spänning (nom)

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

Order Code Full Product Name Lampström (nom) Spänning (nom)

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