
MASTER Plastic
LEDbulb - elegans
möter effektivitet
MASTER LEDbulb

MASTER Plastic LEDbulb-seriens varma och välkomnande ljus gör den idealisk för

allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där

ljuset alltid är tänt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är

kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora

energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med

ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER

LEDbulbs kombineras med de flesta dimmers på marknaden.

Fördelar
• Enkelt ersättningsalternativ som passar perfekt för allmänbelysning

• Unik design och ljuseffekt som efterliknar ljuskvaliteten hos glödlampor

• Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med traditionella glödlampor

Funktioner
• Tack vare den gradvisa dimringsfunktionen går det att dimra till varma toner som

liknar de från traditionella glödlampor

• Kompatibel med ett stort utbud av dimmers

• Livslängd på 25 000 timmar

• Högt CRI (CRI 90)

• UV- och IR-fritt ljus

Användning
• Hotell, restauranger, barer, kaféer

• Foajéer, korridorer, trappuppångar, receptioner
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Varning och Säkerhet
• Omgivningstemperaturen vid drift är mellan -20°C och 45°C

• Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort

luftutrymme (minst 10 mm)

• Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Versions

Måttskiss

D

C

Product D C

MASTER LEDbulb DT 5.5-40W B22 A60 CL 60,5 mm 108 mm

MASTER LEDbulb
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