
Nádherná iskrivosť,
spoľahlivá životnosť
MASTERColour CDM-TP

Sortiment chránených účinných výbojok so stabilnou farbou počas celej životnosti

a iskrivým a žiarivým svetlom na použitie v otvorených svietidlách

Výhody
• Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej

účinnosti svetelného zdroja

• Stabilný farebný dojem počas celej životnosti

• Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými

žiarovkami

• Relatívne nízka úroveň vyžarovania tepla zvyšuje pohodlie nakupujúcich

i zamestnancov.

• Všetky typy majú filter proti UV žiareniu na zníženie rizika vyblednutia tovaru

Vlastnosti
• Iskrivo biele svetlo

• Špičková kvalita farieb

• Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie

s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi

• Dvojitý plášť horáka z kremíkového skla s ochranou proti UV žiareniu a vonkajšia

banka z tvrdeného skla

Aplikácie
• Obchody a výklady, kancelárie a verejné budovy

• Dekoratívne exteriérové osvetlenie: osvetlenie svetlometmi a osvetlenie peších

zón
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Varovanie a ochrana
• Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.

• Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).

• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions

LPPR CDM-TP PG12-2

Rozmerový obrázok

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MASTERC CDM-TP 70W/830

PG12-2 1CT/12

32,00 mm 7 mm 89 mm 93 mm 91 mm 149 mm

MASTERColour CDM-TP
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