
Popis produktu
MASTER MHN-FC

Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou

dvojitého stlačenia (double pinch)

Výhody
• Umožňuje používať kompaktnú osvetľovaciu sústavu s presnou optikou na

zaistenie minimálnej úrovne nežiaduco rozptýleného svetla

• Dobré podanie farieb navodzuje príjemnú atmosféru s vysokou úrovňou

vizuálneho komfortu pre hráčov a divákov

• Plynulé spektrálne vyžarovanie ponúka možnosti poloprofesionálneho osvetlenia

štadiónov a priestranstiev

Vlastnosti
• Technológia dvojitého stlačenia zaisťuje dlhú životnosť

• K dispozícii 1 000 W a 2 000 W typy

• Prirodzený farebný efekt bieleho svetla

• Kompaktnosť svetelného zdroja umožňuje použitie v malých svietidlách

Aplikácie
• Osvetlenie rekreačných športovísk a priestorov svetlometmi

Varovanie a ochrana
• Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

• Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

• 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.
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Versions

LPPR MHN-FC 1000W
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1000W/740 230V XW

33 mm 25,5 mm 42,5 mm 58 mm 144 mm 226 mm 290 mm

MASTER MHN-FC

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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