
TUV T8
TUV 55W HO 1SL/6

Đèn TUV T8 là đèn chiếu tia UV-C 253,7 nm có hai đầu. Đèn TUV T8 gần như duy trì

ổn định chùm UV-C phát ra trong suốt thời gian sử dụng. Hơn nữa, đèn còn có công

năng ổn định bền bỉ, giúp dễ dàng lên kế hoạch công tác bảo trì.

Cảnh báo và An toàn
• Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho

phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các

cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

• CẢNH BÁO: Đây là sản phẩm phát xạ UV, thuộc Nhóm Nguy cơ 3. Đèn phát ra bức xạ UV với công suất cao có thể gây tổn thương

nghiêm trọng cho da và mắt. Tránh để mắt và da tiếp xúc trực tiếp với đèn mà không có che chắn. Chỉ sử dụng trong môi trường

khép kín và người dùng được che chắn khỏi bức xạ.

• Các loài thực vậy và/hoặc vật liệu tiếp xúc với UV-C và/hoặc ôzôn trong thời gian dài có thể bị hư hại và/hoặc bạc màu.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Đui-Đế G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Mã màu TUV

Ký hiệu màu sắc - [Không quy định cụ thể]

 

Thông số vận hành và điện

Mức tiêu thụ điện 54 W

Dòng điện bóng đèn (Danh định) 0,765 A

Điện áp (Danh định) 86 V

Điện áp (Danh định) 86 V

 

Cơ khí và bộ vỏ

Hình dạng bóng đèn T26 [T 26 mm]

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) 2,0 mg

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 871150061866510

Tên sản phẩm khác TUV 55W HO 1SL/6

Mã đơn hàng 928049504003

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 6

Mã sản phẩm (12NC) 928049504003

Tên sản phẩm đầy đủ TUV 55W HO 1SL/6

EAN/UPC - Trường hợp 8711500618672
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Bản vẽ kích thước
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TUV 55W HO 1SL/6 28 mm 894,6 mm 901,7 mm 899,3 mm 908,8 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng

Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6

TUV T8
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