
Actinic BL PL-S/PL-L
PL-L 36W/10/4P 1CT/25

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt

glassplitter och alla kompenenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom

övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt

kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

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.

Produktdata

Allmän information

Sockel 2G11 [2G11]

Brand Philips

 

Ljusteknik

Färgkod 210 [leadfree 360 glass (10)]

Kromaticitetskoordinat X (nom) 220

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 215

 

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 36 W

Lampström (nom) 0,435 A

Spänning (nom) 106 V

Spänning (nom) 106 V

 

Mekanik och armaturhus

Lampform 2 x T16

 

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) 2,1 mg

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 2,0 mg

 

Produktdata

Full EOC 871150026481740

Beställningsproduktnamn Insect PL-L 36W /10

Beställningsnummer 26481740

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 25

Materialnummer (12NC) 927903421007

Nettovikt 104,000 g

Fullständigt produktnamn PL-L 36W/10/4P 1CT/25

EAN/UPC - Hölje 8711500264824
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Måttskiss
A

D D1

B C
Product D1 (max) D (max) C1 A (max) B (max) C (max)

Insect PL-L 36W /10 18 mm 39 mm 20,0 mm 384,2 mm 410 mm 416,6 mm

Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

Actinic BL PL-S/PL-L
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