
MASTER LEDspot PAR
- energieffektiv
belysning för
offentliga utrymmen
MASTER LEDspot PAR

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som

gör dem idealiska för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och

restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner.

De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tänt, t. ex.

receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med

befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor,

ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera

ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett

av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk

som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en

spotglödlampa.

Fördelar
• Upp till 89 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor

• Utbytbara och kompatibla med befintliga armaturer utrustade med E27-sockel

• Lägre underhållskostnader

Funktioner
• Livslängd på 45 000 timmar

• Dimbara

• UV- och IR-fritt ljus som alstrar mindre värme och är skonsamt för värmekänsliga

föremål

• Fri från kvicksilver och andra skadliga material
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Användning
• Hotell, restauranger, barer, kaféer, museer, butiker, konstgallerier, foajéer,

korridorer, trapphus, tvättstugor, receptioner, utställningslokaler och montrar

Versions

Måttskiss

D

C

Product D C

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D 68 mm 87 mm
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Accent Diagrams

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D

Beam Diagrams

LEDspots MAS 6W PAR20 E27 830 40D
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