Lighting

Actinic BL TL-D(K)
Secura
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Com um espectro optimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca
doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos.
They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso,
apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os
componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco
de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo.
Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more,
with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these
lamps represent a very good environmental choice.

Dados do produto
Informações gerais

Corrente de lâmpada (Nom.)

0,865 A

Tensão (Nom.)

50 V

Casquilho

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Principal aplicação

Reprography (R)

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

9000 h

Aprovação e aplicação

Vida útil (Nom.)

5000 h

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)

Dados técnicos de luminosidade

8,0 mg

UV

Código da cor

10

UV-B/UV-A (IEC)

0,2 %

Designação da cor

Actinic

Radiação UV-A 100 h (IEC)

8,8 W

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)

225

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)

230

Dados do produto

Depreciação a 500 horas

20 %

Código do produto completo

872790086085600

Depreciação a 500 horas

30 %

Nome de produto da encomenda

Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10
1SL/25

Dados elétricos e de funcionamento
Power (Rated) (Nom)
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36 W

EAN/UPC – Produto

8727900860856

Código de encomenda

86085600

Dados sujeitos a alteração

Actinic BL TL-D(K) Secura

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Peso líquido (Peça)

127,500 g

Numerador – Embalagens por caixa exterior 25
N.º material (12NC)

928019801003

Avisos e Segurança
• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar,
ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico
fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional
Product

D (max) A (max)

Actinic BL TL-D TL-DK

28 mm

B (max)

B (min)

Secura 36W/10 1SL/25

TL-DK Secura 36W/10

Dados fotométricos

XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

C (max)

589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

XDPO_XUATLDK_10-Spectral power distribution Colour
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