
Πλεονεκτήματα προϊόντος

_ Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον απολύμανση χωρίς χημικά
_ Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο
_ Μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στην ειδική επίστρωση
_ Χωρίς όζον

Χαρακτηριστικά προιόντος

_ Κυρίαρχο μήκος κύματος: 254 nm (έκδοση OFR)

Φύλλο δεδομένων

HNS
PURITEC HNS | Μικροβιοκτόνοι υπεριώδεις λαμπτήρες

Περιοχές εφαρμογής

_ Αποδοτική απολύμανση αέρα, νερού και επιφανειών

__
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση 7,00 W

Ονομαστική τάση 56,0 V

Τάση κατασκευής 56,00 V

Ονομαστικό ρεύμα 0,15 A

Ρεύμα λαμπτήρα 0,15 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ακτινοβολούμενη ισχύς 200…280 nm (UVC) 2.0 W

Διαστάσεις και βάρος

Διάμετρος 16,0 mm

Μήκος 288,0 mm

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδσιορισμός) G5

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας s180

Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος METEL-Code SEG-No. Αριθμός STK UK Org

4008321378385 - - 4933180 -

Φύλλο δεδομένων

__
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Συμβουλή ασφαλείας

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must
therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος Περιγραφή
προϊόντος

Μονάδα
συσκευασίας
(Τεμάχια / Μονάδα)

Διαστάσεις (μήκος x
πλάτος x ύψος)

Όγκος Μεικτό βάρος

4008321378385 HNS Sleeves
1

304 mm x 19 mm x
19 mm

0.11 dm³ 26.20 g

4008321378392 HNS Shipping carton box
25

316 mm x 116 mm x
109 mm

4.00 dm³ 926.00 g

4008321842701 HNS Shipping carton box
375

 -  x  -  x  -

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα
αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας,
παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι
χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Φύλλο δεδομένων

__
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