
Produkt
MHN-TD

Tvåsocklade metallhalogenlampor med dubbla lampkolvar

Fördelar
• Alla typer har UV-blockering för att minska hälsorisken och risken för blekning

Funktioner
• Metallurladdningsrör med högtryckskvicksilver och en blandning av dysprosium-,

holmium- och tuliumhalider (4 200 K) eller tennjodid (3 000 K), samt tillsats av

natrium och tallium för färgkorrigering och stabilisering av ljusbågen

• Tvåsocklade lampor i en klar lampkolv av kvarts med UV-skydd

• Horisontellt brinnläge +/-45°

Användning
• Inomhus - accentbelysning, nedåtriktad allmänbelysning, i t ex butiker och

köpcentra

• Nedåtriktad och uppåtriktad belysning samt wall-washers, i t ex butiker och

köpcentra

• Utomhus - strålkastarbelysning för monument, fasader och affischtavlor

Varning och Säkerhet
• Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

• Armaturen måste tåla varma lampkomponenter ifall lampan skulle gå sönder

• Endast för användning tillsammans med driftdon med säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC 61167, IEC

62035)

• Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att

du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som

du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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Versions
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MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12 27,5 mm 1,08 in 27 mm 161,6 mm
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