
Άψογο φως, αξιόπιστη
διάρκεια ζωής
MASTERColour CDM-TP

Σειρά προστατευμένων λαμπτήρων εκκένωσης, υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας, με
σταθερό χρώμα κατα τη διάρκεια ζωής και καθαρό, έντονο φως για χρήση σε ανοιχτά
φωτιστικά

Οφέλη
• Η υψηλή αποτελεσματικότητα του λαμπτήρα καταλήγει σε χαμηλό κόστος λειτουργίας και
χαμηλές ακπομπές θερμότητας

• Σταθερή χρωματική αποτύπωση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
• Μεγάλη διάρκεια ζωής λαπμτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και
αλογόνων

• Η σχετικά χαμηλή παραγωγή θερμότητας αυξάνει την άνεση των πελατών και του
προσωπικού

• Όλοι οι τύποι διαθέτουν φιλτράρισμα για την υπεριώδη ακτινοβολία για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ξεθωριάσματος

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό λευκό φως
• Ανώτερη ποιότητα χρωμάτων
• Η σχεδίαση του λαμπτήρα είναι κατάλληλη για χρήση στα φωτιστικά για power spot

(υψηλή ένταση) και γενικό φωτισμό μεγάλου ύψους
• Διπλά εξωτερικά χιτώνια χαλαζία που εμποδίζουν την υπεριώδη ακτινοβολία και ένα
εξωτερικό περίβλημα από σκληρό γυαλί

Εφαρμογή
• Καταστήματα και βιτρλινες καταστημάτων, γραφεία και δημόσια κτίρια
• Διακόσμηση εξωτερικλων χώρων: φωτισμος και προβολείς και φωτισμός για πεζοδρόμια
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Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
• Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30

λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και
αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MASTERColour CDM-TP

150W/942 PGX12-2 1CT/12

32,00 mm 8 mm 89 mm 93 mm 91 mm 149 mm

MASTERColour CDM-TP
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