
Περιγραφή προϊόντος
MASTER MHN-FC

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη
• Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαάζονται μικρά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα
ακριβείας για ελάχιστη απώλεια φωτισμού

• Η καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση
για τους παίκτες και τους θεατές

• Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει επιλογές ημι-επαγγελματικά στάδια και
φωτισμό υπαίθριων χώρων

Χαρακτηριστικά
• Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής
• Επιλογές τύπων 1.000 W και 2.000 W

• Χρωματική όψη φυσικού λευκού
• Η πηγή φωτός μικρων διαστάσεων δίνει τη δυνατότηα σχεδίαης μικρών φωτιστικών

Εφαρμογή
• Φωτισμός με προβολείς αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής

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
• 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 MHN-FC 1000W
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MASTER MHN-FC

1000W/740 230V XW

33 mm 25,5 mm 42,5 mm 58 mm 144 mm 226 mm 290 mm

MASTER MHN-FC
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