Lighting

TL-X XL
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou
vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez
startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální
objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se
používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve
venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na
mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných
plynů.

Údaje o produktu
General Information

Napětí (jmen.)

Patice

FA6 [ FA6]

Životnost do 10 % poruch (jmen.)

21000 h

Controls and Dimming

Životnost do 50 % poruch (jmen.)

26000 h

Regulovatelné

103 V

Ano

Approval and Application

Light Technical
Kód barvy

33-640

Štítek energetické účinnosti (EEL)

B

Světelný tok (jmen.)

2300 lm

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)

12,0 mg

Barevné konstrukce

Chladná bílá (CW)

Spotřeba energie kWh/1000 h

47 kWh

Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)

0%

Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)

88 %

Product Data

Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)

83 %

Úplný kód výrobku

871150026137340

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)

4100 K

Objednací název produktu

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

Měrný výkon (jmen.) (nom.)

58 lm/W

EAN/UPC – výrobek

8711500261373

Index barevného podání (jmen.)

63

Objednací kód

26137340

Local Code

TLX4033

Číslování – počet v balení

1

Operating and Electrical
Power (Rated) (Nom)

39.0 W

Číslování – balení v krabičce

25

Proud zdroje (jmen.)

0,430 A

Materiál č. (12NC)

928037903332
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Změna údajů vyhrazena

TL-X XL

Celková hmotnost (kus)

233,000 g

ILCOS Code

FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Varování a bezpečnost
• Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po
dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste
do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

D

Rozměrové výkresy
Product

D (max)

TL-X XL 40W/33-640

40,5 mm 1183,5 mm 1202 mm 1198,5 mm 1220,5 mm

A (max)

B (max)

B (min)

C (max)

SLV/25

A
B
C
TL-X XL 40W/33-640

µ W per 5 nm per lm

µW per 5 nm per lm

Fotometrické údaje
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