Lighting

T12-lampa med lång
livslängd för
explosionsfria miljöer
TL-X XL
Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad
med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift
utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla
tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med
flamsäkra och och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex
(petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan
finnas spår av explosiva gaser.

Fördelar
• I kombination med en speciell lamphållare elimineras all tänkbar gnistbildning vid
tändningen
• Förlängd livslängd jämfört med TL-lampor av standardtyp

Funktioner
• Levereras med intern tändremsa för tändarfri EM-drift eller HF-drift utan
förvärmning
• Den särskilda Fa6-sockeln har ett längre och grövre stift som kräver en särskild
lamphållare

Användning
• För användning i flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som
utomhusbruk
• Används till bland annat (petro-) kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och
andra platser där spår av explosiva gaser kan förekomma
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TL-X XL

Varning och Säkerhet
• Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att
du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som
du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
Användning och godkännande

Användning och godkännande
Energieffektivitetsetikett (EEL)

B

Order Code

Full Product Name

Energiförbrukning kWh/1 000 tim

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)

12,0 mg

26135940

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

25 kWh

26137340

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

47 kWh

Styrenheter och dimring
Dimbar

Ja

Allmän information
Sockel

FA6

Livslängd vid 10 % lampbortfall (nom)

21000 h

Livslängd vid 50 % bortfall (nom)

26000 h

Ljusteknik
Färgkod

33-640

Färgbeteckning

Kallvit (CW)

Korrelerad färgtemperatur (nom)

4100 K

Färgåtergivningsindex (nom)

63

Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)

0%

Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)

88 %

Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)

83 %

Mekanik och armaturhus
Lampform

T12

Drift och elektricitet
Effekt

Order Code Full Product Name
26135940

Effekt

Lampström

Spänning

(märkvärde)

(nom)

(nom)

(min)

Order Code Full Product Name

58 V

20,0 W

26137340

TL-X XL 20W/33-640 0,380 A
SLV/25

Lampström

Spänning

(märkvärde)

(nom)

(nom)

(min)

103 V

39,0 W

TL-X XL 40W/33-640 0,430 A
SLV/25

Ljusteknik
Ljusutbyte (märkvärde)
Order Code Full Product Name
26135940

(nom)

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 47 lm/W
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Ljusutbyte (märkvärde)
Ljusflöde (nom)

Order Code Full Product Name

940 lm

26137340

2

(nom)

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25 58 lm/W

Ljusflöde (nom)
2300 lm

data som kan komma att ändras

TL-X XL
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