
PRODUCTVOORDELEN

– Uitstekende UV-filter
– De levensduur van de hoes is dezelfde als de gemiddelde levensduur van de lamp

PRODUCTKENMERKEN

– Uitstekend filter bij 500 nm
– Lange gemiddelde levensduur: max. 24.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA)
– Dimbaar

PRODUCTDATASHEET
HE CHIP CONTR 28 W/62
LUMILUX CHIP control T5 | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, geel, met G5 voet

TOEPASSINGSGEBIEDEN

– Microchips productiefabrieken
– Waar UV en blauwe componenten in het licht tot een absoluut

minimum moeten worden gereduceerd
– Industrie
– Printshops
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TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen 28,00 W

Lamprendement (High Frequ. gegevens 25 ° Under clarification by authority and standardization body

Nominaal vermogen 27,90 W

Fotometrische data

Lichtstroom 1600 lm

Nominale lichtstroom bij  25 °C 1830 lm

Nominale lichtstroom bij  35 °C 2040 lm

Lichtkleur 0

Nominale lichtstroom 1600 lm

Lichtkleur Geel

Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h 0,95

Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h 0,93

Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h 0,92

Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h 0,90

Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h 0,90

Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h 0,90

Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h 0,89

Lichtstroom 1600 lm

Afmetingen

Buisdiameter 16 mm

Lengte 1149 mm

Lengte met lampvoet, doch zonder pennen 1149,00 mm

Diameter 16,0 mm

Maximale diameter 16,0 mm
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Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemp. bij max. lichtstroom 35,0 °C

Levensduur

Service levensduur 19000 h 1)

Levensduur 24000 h 1)

Functionerende lampen bij 2.000 h 0,99

Functionerende lampen bij 4.000 h 0,99

Functionerende lampen bij 6.000 h 0,99

Functionerende lampen bij 8.000 h 0,99

Functionerende lampen bij 12.000 h 0,99

Functionerende lampen bij 16.000 h 0,97

Functionerende lampen bij 20.000 h 0,85

Bedrijfsmodus LLMF/LSF HF

Gemiddelde levensduur van de lamp 24000 h

Nominale levensduur lamp 24000 h

1) Met warmstart E-VSA

Aanvullende product data

Lampvoet G5

Kwikgehalte 1,9 mg

Juiste verwijdering volgens wetgeving Ja

Product opmerking Alleen geschikt voor E-VSA/Lamp is ontworpen voor interne armatuur
temperaturen van 30…40 °C; optimale lichtstroom is bereikt bij 35 °C

Vermogen

Geschikt voor binnengebruik Ja

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse A

Energie-efficiëntieklasse A

Energieverbruik 31 kWh/1000h

SYSTEEM GARANTIE

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

TECHNISCHE UITRUSTING

– Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

PRODUCTDATASHEET
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lampen met kunststof hoezen, omgevingstemperatuurbereik: -10…+80 ℃
Lampen met kunststof hoezen, maximale opslaglevensduur: 5 jaar bij 0…30 °C
Lampen met kunststof hoezen moeten worden vervangen nadat de gemiddelde levensduur van de lamp (B50) werd bereikt
Ingeval van lampbreuk: www.ledvance.com/brokenlamp
Under standard conditions acc. IEC (free burning, 25 - 40°C ambient temperature) a typical increase of the emitted radiation power in
the wavelength range < 500 nm up to 6 mW/klm per 10,000 hours of operation was determined. This corresponds to approx. 0.2% of
the total emitted radiation power. This increase depends on the operation conditions.
For example for a T5 HO lamp at 80°C ambient temperature an increase of the emitted radiation power in the wavelength range <
500 nm of up to 50 mW/klm per 10,000 hours of operation can be observed. This corresponds to approx. 2% of the total emitted
radiation power.
For applications in photo sensitive areas, routine maintenance is necessary. This must include verification of the amount of short
wavelength light emitted, and, if required, lamp replacement.

Schakelschema Schakelschema

LOGISTIEKE DATA

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte)

Volume Gewicht

4008321233424 HE CHIP CONTR 28
W/62

Verzenddoos
10

1192 mm x 92 mm x
43 mm

4.72 dm³ 1711,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of
meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie
 www.ledvance.com/system-guarantee

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente
versie gebruikt.
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