
Vackert ljus,
tillförlitlig livslängd
MASTERColour CDM-TP

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela

livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

Fördelar
• Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling

• Stabil färgåtergivning under hela livslängden

• Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor

• Relativt låg värmeutveckling ökar komforten för kunder och personal

• Alla typer har filtrering med UV-blockering för att minska risken för blekning

Funktioner
• Klart vitt ljus

• Överlägsen färgkvalitet

• Lampans utformning lämpar sig väl för att användas i armaturer för power-spots

(hög intensitet) och allmänbelysning för hög takhöjd

• Dubbla UV-blockerande kvartshöljen och en ytterkolv i hårt glas

Användning
• Affärer, skyltfönster, kontor och offentliga byggnader

• Dekorativ utomhus: strålkastarbelysning och promenadområden

Varning och Säkerhet
• Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt 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 CDM-TP PG12-2

Måttskiss

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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