
TL-Mini Enkelfärg
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Denna TL-miniljuskälla (rördiameter 16 mm) är en ljuskälla med små mått, vilket gör

det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts

likström. Den är utmärkt för användningsområden där utrymmet är begränsat men

där färgåtergivning och effektivitet inte är de viktigaste faktorerna, t ex.

orienteringspunkter, skyltbelysning och nödbelysning.

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

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

närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 4,5 W

Lampström (nom) 0,170 A

Spänning (nom) 29 V

Spänning (nom) 29 V

 

Allmän information

Sockel G5 [G5]

Mätreferens för ljusflöde Sphere

 

Ljusteknik

Färgkod 33-640

Ljusflöde 130 lm

Färgbeteckning Kallvit (CW)

Kromaticitetskoordinat X (nom) 0,38

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 0,38

Korrelerad färgtemperatur (nom) 4000 K

ljusutbyte (klassning) (nom) 35 lm/W

Färgåtergivningsindex 58

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 

Mekanik och armaturhus

Lampform T5 [16 mm (T5)]

 

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) 2,5 mg

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 4,4 mg

Energiförbrukning kWh/1 000 tim 5 kWh

EPREL-registreringsnummer 423 486

 

Produktdata

Full EOC 871150061568827
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Beställningsproduktnamn TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Beställningsnummer 61568827

Lokal kod 8344102

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 250

Materialnummer (12NC) 928000003340

Fullständigt produktnamn TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

EAN/UPC - Hölje 8711500615701

Beskrivning av lokal kod 8344102

Måttskiss

A

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

TL Mini 4W/33-640 FAM/

10X25BOX

16 mm 135,9 mm 143,0 mm 140,6 mm 150,1 mm

Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
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