
T12-lampa för
tillförlitlig tändning
TL-M Rapid Start Fullfärg

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (rördiameter 38 mm) ger högre lumen per watt och

bättre färgåtergivning än TL-standardfärger. Ljuskällan har en extern

silikonbeläggning samt en extern tändremsa. Lämplig för situationer där låg

temperatur och hög luftfuktighet kräver snabb och stabil tändning. Rapid Start-

ljuskällor kan användas utan tändare.

Fördelar
• Väldefinierad tändning för snabb och enkel tändning vid låga temperaturer

• /80-färger har bra färgåtergivning och hög effektivitet jämfört med standardfärger

• Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner
• RS-lampor (Rapid Start) med extern silikonbeläggning

• Extern tändremsa som är ansluten till en av elektroderna via en resistor med högt

motstånd

• Finns i /80-färger och varierande färgbeteckningar

Användning
• /80-färger används särskilt på platser där det ofta finns människor

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i

30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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Versions

LPPR TL-M-RS G13

Måttskiss

D
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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 Fullfärg
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