
Actinic BL PL-S/PL-L
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL

TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They

have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the

lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps

represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide

range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L))

and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Warnings and safety
• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare G23 [ G23]

Aplicație principală Insect traps

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) 1000 h

Viață utilă (nom.) 2000 h

 

Light Technical

Cod culoare 210 [ sticlă 360 fără plumb (10)]

Denumirea culorii Ultra Violet A

Coordonată cromatică X (nom.) 227

Coordonată cromatică Y (nom.) 212

Depreciere la 500 de ore 20 %

 

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom) 8,6 W

Curent lampă (nom.) 0,17 A

Tensiune (nom.) 60 V

 

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare 2 Pini (2P)

Formă bec 2xT12

 

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1 %

Radianții UV-A 100 h (IEC) 1,66 W

 

Product Data

Cod complet produs 871150095194680

Nume comandă produs Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

EAN/UPC – Produs 8711500951946
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Cod de comandă 95194680

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 60

Material SAP 927901721008

Greutate netă SAP (bucată) 32,000 g

Cote

A

B

C

D1D

PL-S 9W/210/2P

Product D1 (max) D (max) A (max) B (max) C (max)

Actinic BL PL-S 9W/10/2P

1CT/6X10BOX

13 mm 28 mm 128,8 mm 144,5 mm 167 mm
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