Lighting

TL10 Plus
A linha de lâmpadas fluorescentes tubulares T10 Plus estão disponíveis nas
potências de 20W e 40W e são indicadas para novas instalações, bem como
reposição em instalações existentes. Funcionam em conjunto com reatores
eletromagnéticos (Convencional e Partida Rápida) e reatores eletrônicos.
Recomendados para todos os tipos de instalações, entregam a confiabilidade e a
garantia de aplicação Philips.

Benefícios
• Ideal para iluminação geral de áreas onde exista a necessidade de qualidade de
luz aliada à economia de energia, como depósitos, galpőes industriais,
supermercados, escritórios, escolas, hospitais, residęncias e similares
• Oferece uma solução de iluminação confiável por um baixo custo
• Longa vida útil reduzindo significativamente o custo de manutenção com trocas,
além de economizar até 80% de energia

Características
• Cores padrão com reprodução de cor moderada

Aplicação
• Iluminação interna residencial, industrial ou comercial que busca por baixo custo
inicial

Versions
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Dados sujeitos a alteração

TL10 Plus

Desenho dimensional
Product

D

T10 PLUS 20W/750 1SL/25
T10 PLUS 40W/750 1SL/25

A
B
C

Dados elétricos e de operação

Aprovação e aplicação
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)

8,5 mg

Corrente de lâmpada
Order Code

Controles e dimerização
Regulável

Sim

Full Product Name

Potência (Nominal)

(Nom.)

Tensão (Nom.) (Nom.)

928034607502 T10 PLUS 20W/750 1SL/25 0,36 A

62.0 V

20 W

928034707502 T10 PLUS 40W/750 1SL/25 0,42 A

112 V

40 W

Informações gerais
Casquilho

G13

Dados técnicos de luz
Código da cor

750

Designação da cor

Branca fria (CW)

Temperatura de cor correlacionada

5000 K

(Nom.)
Índice de restituição cromática (Nom.)

69

Manutenção lumínica 2000h (Nom.)

90 %

Dados mecânicos e de compartimento
Forma da lâmpada

T10

Informações gerais
Order Code

Full Product Name

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

Order Code

Full Product Name

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

928034607502

T10 PLUS 20W/750 1SL/25

15000 h

928034707502

T10 PLUS 40W/750 1SL/25

20000 h

Dados técnicos de luz
Order Code

Full Product Name

928034607502 T10 PLUS 20W/750

Manutenção lumínica a

Fluxo luminoso

5000 h (Nom)

(Nom.)

Order Code

83 %

1060 lm

928034707502 T10 PLUS 40W/750

1SL/25
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Full Product Name

Manutenção lumínica a

Fluxo luminoso

5000 h (Nom)

(Nom.)

82 %

2700 lm

1SL/25

2

Dados sujeitos a alteração

TL10 Plus
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