Lighting

Médicas UVA PLL/PL-S
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Ao emitirem luz quase inteiramente na largura de banda entre 400 e 500 nm, as
lâmpadas Medical Therapy Jaundice PL-L não possuem radiação no comprimento
de onda curta UVB. Como tal, são ideais para o tratamento de bebés recémnascidos que sofrem de hiperbilirrubinemia (icterícia neo-natal) e Síndrome de
Crigler-Najjar (CNS). Além disso, a largura de banda destas lâmpadas atingem o pico
no comprimento de onda de tratamento mais eficaz de 450 nm. Este tratamento de
fototerapia altamente eficaz eliminou a necessidade de transfusões de sangue em
quase todas as crianças que sofrem de icterícia. De igual modo, devido ao formato
compacto deste equipamento de lâmpadas PL-L, os fabricantes de equipamentos
têm uma maior liberdade criativa no desenvolvimento de soluções.

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.

Dados do produto
Informações gerais

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)

15 lm/W

Casquilho

G23 [ G23]

Principal aplicação

-

Dados elétricos e de funcionamento

Vida útil até 50% de falhas (Nom.)

8000 h

Power (Rated) (Nom)

8,6 W

Vida útil (Nom.)

2000 h

Corrente de lâmpada (Nom.)

0,17 A

Tensão (Nom.)

60 V

Dados técnicos de luminosidade
Código da cor

52

Dados mecânicos e de revestimento

Fluxo luminoso (Nom.)

130 lm

Informações sobre o casquilho

Depreciação a 1000 horas

20 %
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Dados sujeitos a alteração

Médicas UVA PL-L/PL-S

Forma da lâmpada

2xT12

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

3,0 mg

Dados do produto
Código do produto completo

871150064471880

Nome de produto da encomenda

PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

EAN/UPC – Produto

8711500644718

Código de encomenda

64471880

Numerador SAP – Quantidade por embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior

60

Material SAP

927901705203

Copiar peso líquido (peça)

32,000 g

Desenho dimensional
D

D1

Product

D1 (max) D (max) A (max) B (max)

PL-S 9W/52/2P 1CT/

13 mm

28 mm

C (max)

129 mm 144,5 mm 167,5 mm
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