
Optimal beam control,
compact design
MASTER MHN-SB

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Οφέλη
• Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good

beam control and minimal light spill

• Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize

service needs and maintenance costs

• Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Χαρακτηριστικά
• Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and

high luminous efficacy

• Single pinch concept with long lifetime

• Natural white color appearance, good color rendering and stability

• Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting

Εφαρμογή
• Semi-professional sports, area and floodlighting

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-SB 0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product D (max) O X A C (max)

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7

WH HO

41 mm 25 mm 50 mm 157 mm 188 mm

MASTER MHN-SB
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