
Περιγραφή προϊόντος
MASTER HPI Plus

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με γαλακτώδες εξωτερικό περίβλημα

Οφέλη
• Υψηλό επίπεδο ασφαλείας και άνεσης που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
• Ελάχιστο κόστος συντήρησης
• Επιλογές εξοικονόμησης αρχικής επένδυσης με τη σχεδίαση "Plus" και τους τύπους "S"

και "P"

• Δημιουργία ρυθμιζόμενης ατμόσφαιρας με τη χρήση της κατάλληλης θερμοκρασίας
χρώματος

Χαρακτηριστικά
• Ωοειδής εξωτερικός λαμπτήρας, με εσωτερική επικάλυψη σε λευκό χρώμα
• Μοναδική 3ζωνική τεχνολογία για υψηλή απόδοση φωτεινότητας, τόσο στην αρχή όσο
και στη μεγάλη διάρκεια ζωής

• Διατίθεται σε ψυχρή λευκή χρωματική όψη και σε φως ημέρας και αποδίδει καλή
σταθερότητα χρωμάτων

• Τύπος "S" για άμεση αντικατάσταση των λαμπτήρων HPL

Εφαρμογή
• Φωτισμός για χώρους με υψηλή οροφή, π.χ. βιομηχανικά συνεργεία αίθουσες εκθέσεων,

υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, κατστήματα "κάντο μόνος σου", εκκλησίες, αεροδρόμια
και σιδηροδρομικούς σταθμούς

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
• Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πίεσης
• 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.
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Versions

LPPR HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product D (max) C (max)

MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12 91 mm 226 mm
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© 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.
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