
Perfekt ljus,
tillförlitlig livslängd
MASTERColour CDM-T Elite MW

Keramisk metallhalogenlampa med medelhög effekt som ger överlägset och

långvarigt vitt ljus för både inom- och utomhusbruk

Fördelar
• Gnistrande vitt ljus med hög kvalitet

• Största energibesparingen och lägsta ägandekostnaden

• Lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp

• Dimbar

Funktioner
• Mycket högkvalitativt vitt ljus med enastående färgåtergivning

• Lång tillförlitlig livslängd tillsammans med den högsta systemeffektiviteten

• Ny sockelkonstruktion gör lampan extremt kompakt och förbättrar effektiviteten

• Ny plattform för elektroniskt driftdon

Användning
• Utomhus: arkitektonisk belysning samt belysning av gator och gångvägar,

torg ,parkeringsplatser och bensinstationer

Varning och Säkerhet
• Använd endast i helt sluten armatur, även vid testning, utom vad gäller skyddade versioner med PGZX18-sockel, som utformats

för öppen armatur (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

• Används endast med elektroniska driftdon

• Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)

• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i

30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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Versions

LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

Måttskiss

Product D (max) D D C (max) C

MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT 29 mm 1,1 in 28 mm 188 mm 186 mm
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MASTERColour CDM-T Elite MW
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fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på
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