
Prirodzený vzhľad
farieb
MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Svetelný zdroj TL5 High Output (s priemerom trubice 16 mm) poskytuje skvelé

podanie farieb (CRI <gt/> 90). Znamená to, že farby vyzerajú prirodzene. Pôsobia

sýto, intenzívne a jasne ako za denného svetla. Aplikácie zahŕňajú miesta, kde je

podanie farieb rozhodujúcim faktorom, napríklad v tlačiarenskom priemysle,

knižniciach, múzeách, nemocniciach a v obchodoch (šperky, kvety, oblečenie, textil,

kožené výrobky, koberce).

Výhody
• Umožňuje miniaturizáciu systému a maximálnu slobodu dizajnu svietidla,

dostupné dĺžky svetelných zdrojov zaisťujú jednoduchú montáž do stropných

modulárnych systémov

• Prakticky konštantný svetelný výkon s dobrým zachovaním svetelného toku

• Skvelé podanie farieb

Vlastnosti
• O 40 % užšie než svetelné zdroje TL-D

• Vysokoúčinná viacpásmová fluorescenčná vrstva v kombinácii s prvou vrstvou

• Špeciálne určené na prevádzku s elektronickým predradníkom a veľmi vhodné na

stmievanie

• Maximálny svetelný tok pri približne 35 °C v ľubovoľnej prevádzkovej polohe, ak sa

používa elektronický napájač s clonením

• Zapaľovanie pri teplote od –15 °C do +50 °C

Aplikácie
• Na miestach vyžadujúcich vysokú úroveň rozpoznávania farieb, ako sú miestnosti

prvej pomoci a ošetrovne v nemocniciach, tlačiarenské priestory, klenotnícke

dielne, zubné ambulancie, kaderníctva, múzeá a obchody.
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Varovanie a ochrana
• 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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