
"Blacklight Blue" TL
Mini
TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter på 16 mm) är tillverkad av mörkblått glas som sänder UV-A-

strålning, men bara genererar minimalt med synligt ljus. Det är den perfekta

lösningen för detektering av UV-reflekterande material. Används speciellt för

testning, inspektion och analys inom olika branscher, till exempel kriminologi, filateli

och medicin. Används även till specialeffekter på till exempel nattklubbar och

teatrar.

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

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 6,0 W

Lampström (nom) 0,170 A

Spänning (nom) 42 V

Spänning (nom) 42 V

 

Allmän information

Sockel G5 [G5]

 

Ljusteknik

Färgkod 108 [08 lead free glass]

Färgbeteckning Blacklight Blue

 

Mekanik och armaturhus

Lampform T5 [16 mm (T5)]

 

Produktdata

Full EOC 871150095098727

Beställningsproduktnamn TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Beställningsnummer 95098727

Lokal kod 8348662

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 250

Materialnummer (12NC) 928000510803

Fullständigt produktnamn TL 6W BLB 1FM/10X25CC

EAN/UPC - Hölje 8711500950970

Beskrivning av lokal kod 8348662
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Måttskiss
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL 6W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 212,1 mm 219,2 mm 216,8 mm 226,3 mm

Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

"Blacklight Blue" TL Mini
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