
Opal-design Gul eller rød når lyset er PÅ Ekstra levetid
Takket være banebrytende

interferensbelegg
Kun gult eller rødt under bruk Opptil dobbel så lang levetid

sammenlignet med standardlamper

Designlyset med opal-utseende
OSRAM DIADEM signallys utstråler kun gult eller rødt lys
under bruk – og gjør dem til perfekte, attraktive lystilskudd for
halogen- og xenonfrontlys. Takket være toppmoderne
interferensbelegg, skinner lampen med opal-utseende og er
ideell for alle indikatorlys med klart glass. I tillegg imponerer
den med opptil dobbel levetid sammenlignet med
standardlamper.
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Teknisk data

Produktinformasjon

Ordrereferanse 7538LDR

Bruk (kategori- og produktspesifikk) Ekstra lyspære

Elektriske data

Power input 25 / 6 W

Nominell spenning 12,0 V

Nominell effekt 21/5 W

Testspenning 13,5 / 13,5 V

Power input tolerance ±6 / ±10 %

Fotometriske data

Lysstrøm 105/8 lm

Luminous flux tolerance ±20 / ±25 %

Mål og vekt

Diameter 27,0 mm

Produktvekt 10,50 g

Lengde 52,6 mm

Levetid

Lifespan B3 300 / 3000 h

Lifespan Tc 800 / 6000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse) BAW15d
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Egenskaper

Teknologi AUX

Sertifikater og standarder

ECG kategori PR21/5W

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordrereferanse 7538LDR

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode METEL-kode SEG-No. STK-Number UK Org

4008321376862 OSRA7538LDRBLI1 - - -

4008321376862 OSRA7538LDRBLI1 - - -

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum Brutto vekt

4008321376862 DIADEM PR21/5W   135 mm x 95 mm x
35 mm

0.45 dm³ 32.50 g

4008321376879 DIADEM PR21/5W   NO: VS
10

279 mm x 145 mm x
116 mm

4.69 dm³ 284.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

System hjelp
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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