
Η πιο ενεργειακά
αποδοτική αξιόπιστη
λύση λευκού φωτός
εύκολης τοποθέτησης για
εξωτερικούς χώρους
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Νέα γενιά σωληνοειδών λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα που
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων και παρέχουν αποδοτικό και ευχάριστο
λευκό φως

Οφέλη
• Ελκυστικό λευκό φως εναλλακτικό των υφιστάμενων κοινών λύσεων ατμών υδραργύρου,

HPS και κεραμικών
• Προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ένα νέο σύστημα χαμηλού κόστους και υψηλής
απόδοσης με υφιστάμενα κοινά εξαρτήματα

• Βέλτιστος συνδυασμός χαμηλής επένδυσης και υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας (έως
65%), που έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος

Product family leaflet, 2023, Απρίλιος 15 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

LightingLighting



Χαρακτηριστικά
• Ιδιαίτερα αποδοτικό λευκό φως, εξαιρετικά υψηλή απόδοση συστήματος
• Μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής, η νέα σειρά Xtra προσφέρει διάρκεια ζωής έως 6

χρόνια (μέση διάρκεια ζωής <gt/> 30 ώρες)

• Η νέα μοναδική σχεδίαση καυστήρα σε συνδυασμό με το γυάλινο εξωτερικό περίβλημα
και τη βάση λαμπτήρα Edison προσφέρει εύκολη τοποθέτηση σε υφιστάμενα φωτιστικά
HPS / SON

• Σχεδιασμένο για ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενων όλων των
δυνατοτήτων ελέγχου και ρύθμισης έντασης φωτισμού, προσφέρει ευέλικτα επίπεδα
φωτός και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Εφαρμογή
• Οδικός φωτισμός και φωτισμός υπαίθριων χώρων, αστικές και οικιστικές περιοχές και
αστικά κέντρα, για καλλωπιστικό και λειτουργικό φωτισμό

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC 61167, IEC 62035, IEC

60598)

• Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
• Να χρησιμοποιείται μόνο με κατάλληλο ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου
• Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC 61167, IEC 62035)

• Οι βάσεις λαμπτήρων Ε27 και άλλα τμήματα των φωτιστικών πρέπει να είναι σχεδιασμένα να αντέχουν την τάση ανάφλεξης του ηλεκτρονικού
οργάνου ελέγχου (ονομαστική τάση παλμού ανάφλεξης 5 kV)

• 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.

Versions

LPPR CPO-TT 0002

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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