Lighting

MASTER TL Mini
Super 80
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC
Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což
umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového
stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je
vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako
jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a
signalizační a nouzové osvětlení.

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.

Údaje o produktu
General Information

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)

3000 K

Patice

G5 [ G5]

Měrný výkon (jmen.) (nom.)

59 lm/W

Životnost do 10 % poruch (jmen.)

5000 h

Index barevného podání (jmen.)

85

Životnost do 50 % poruch (jmen.)

10000 h

Životnost do 50 % poruch při předehřívání

10000 h

(jmen.)

Light Technical

Operating and Electrical
Power (Rated) (Nom)

7,1 W

Proud zdroje (jmen.)

0,145 A

Napětí (jmen.)

56 V

Kód barvy

830 [ CCT: 3000 K]

Světelný tok (jmen.)

470 lm

Controls and Dimming

Barevné konstrukce

Teplá bílá (WW)

Regulovatelné

Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)

71 %

Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)

85 %

Approval and Application

Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)

77 %

Štítek energetické účinnosti (EEL)
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Ano

A

Změna údajů vyhrazena

MASTER TL Mini Super 80

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)

3,0 mg

Místní kód

TL883

Spotřeba energie kWh/1000 h

8 kWh

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce

250

Materiál č. (12NC)

928001008350

Product Data
Úplný kód výrobku

871150071638527

Celková hmotnost (kus)

27,000 g

Objednací název produktu

MASTER TL Mini Super 80 8W/830

Kód ILCOS

FD-8/30/1B-E-G5

FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek

8711500716385

Objednací kód

71638527

Rozměrové výkresy
Product

D

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
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TL 8W/830

µ W per 5 nm per lm
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