
MASTER TL5 Secura
MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 High Output Secura (diâmetro do tubo de 16 mm) possui um

revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada

unidos em caso de quebra acidental. A lâmpada é facilmente identificável através

de um anel azul numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde

os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na

segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e

de bebidas. Esta lâmpada está em conformidade com as regras HACCP e suporta

certificação HACCP.

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

Casquilho-Base G5 [G5]

Referência de medição de fluxo Sphere

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor 840 [CCT of 4000K]

Fluxo Luminoso 6.550 lm

Designação da cor Branco frio (CW)

Coordenada de cromaticidade X (Nom) 0,38

Coordenada de cromaticidade Y (Nom) 0,38

Temperatura de cor correlacionada 4000 K

Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) 82 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC) 80

 

Dados elétricos e de funcionamento

Consumo de energia 80,0 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 0,530 A

 

Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

 

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada T5 [16 mm (T5)]

 

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 1,2 mg

Consumo de energia kWh/1000 h 80 kWh
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Número de registo EPREL 423.573

 

Dados do produto

Full EOC 871150095235655

Nome de produto da encomenda MASTER TL5 HO Secura 80W/840

UNP/40

Código de encomenda 95235655

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 40

Número de material (12NC) 927929684018

Nome do produto completo MASTER TL5 HO SECURA 80W/840

UNP/40

EAN/UPC – Caixa 8711500952363

Desenho dimensional

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL5 HO Secura

80W/840 UNP/40

17 mm 1.449,0 mm 1.456,1 mm 1.453,7 mm 1.463,2 mm

Dados fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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Vida útil
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
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