
TL-X Antideflagrante
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-X XL (diâmetro do tubo de 38 mm) tem uma duração prolongada e é

equipada com uma faixa de ignição interna para funcionamento electromagnético

sem arrancador ou funcionamento de alta frequência sem pré-aquecimento. Em

combinação com um suporte de lâmpada especial, todos os possíveis efeitos de

produção de faíscas durante a ignição são eliminados. Esta lâmpada é utilizada em

luminárias à prova de chama e de segurança reforçada para aplicações no interior e

no exterior, como na indústria (petro-)química, em alto-mar, em minas e em

qualquer localização onde possam existir vestígios de gases explosivos.

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 FA6 [FA6]

Referência de medição de fluxo Sphere

 

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor 33-640

Fluxo Luminoso 940 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) 47 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC) 60

 

Dados elétricos e de funcionamento

Consumo de energia 20,0 W

Corrente de lâmpada (Nom.) 0,380 A

Tensão (Nom.) 58 V

Tensão (Nom.) 58 V

 

Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

 

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada T12 [38 mm (T12)]

 

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 12 mg
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Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 12,0 mg

Consumo de energia kWh/1000 h 20 kWh

Número de registo EPREL 423.514

 

Dados do produto

Full EOC 871150026135940

Nome de produto da encomenda TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Código de encomenda 26135940

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 25

Número de material (12NC) 928037703332

Nome do produto completo TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

EAN/UPC – Caixa 8711500261366

Desenho dimensional

D
A

B

C

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

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 40,5 mm 574 mm 592,5 mm 589 mm 611 mm

Dados fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
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