Lighting

Switch Start Metal
Halide Standard
MH400/U 6PK
Υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και κορυφαία ποιότητα φωτόςΈνας μικρός,
ενεργειακά αποδοτικός λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων που προσφέρει καθαρό,
λαμπερό φως με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αποδοτικότητα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• R "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτοί οι λαμπτήρες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και φλεγμονή στα μάτια από υπεριώδη
ακτινοβολία βραχέων κυμάτων, αν το εξωτερικό περίβλημα του λαμπτήρα σπάσει ή τρυπήσει. Μην τους χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου
παραμένουν άνθρωποι για περισσότερα από λίγα λεπτά, εκτός αν χρησιμοποιείται επαρκής θωράκιση ή άλλες προφυλάξεις ασφαλείας.
Διατίθενται στο εμπόριο συγκεκριμένοι λαμπτήρες που σβήνουν αυτόματα όταν σπάσει ή τρυπήσει το εξωτερικό περίβλημα". Αυτός ο
λαμπτήρας πληροί το πρότυπο απόδοσης ακτινοβολίας 21 CFR υποκεφάλαιο J της FDA. (Η.Π.Α.: 21 CFR 1040.30, Καναδάς: SOR/
DORS/80-381)

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

1000W types must not be operated at

Λυχνιολαβή

E39 [ Single Contact Mogul Screw]

Θέση λειτουργίας

UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]

Κύρια εφαρμογή

General Lighting (G)

Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)

20000 h

HID κώδικα ANSI

M59/E

Υποσημειώσεις HID 1

Requires a ballast specified or approved for

1500W. (377)
Υποσημειώσεις HID 2

positions 75% of vertical life. (385)
Υποσημειώσεις HID 3

Vertical lumens. Horizontal lumens 6%–10%
lower. (393)

Philips metal halide lamps, or one that is

Τεχνικός φωτισμός

designed to operate all popular brands of

Κωδικός χρώματος

640 [ CCT με 4000K]

metal halide lamps. 1000W types will

Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ελάχ.)

34000 lm

operate from H36 conventional lag type

Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)

39000 lm

ballast for Mercury Vapor lamps at ambient

Ανάθεση χρωμάτων

Ψυχρό λευκό (CW)

temperatures of 50 degrees F or higher.

Επίπεδο φωτεινότητας - 40% του χρόνου ζωής 65 %
Μέση τιμή Lumen
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Rated life: Vertical +/- 15 degrees. Other

25350 lm

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Switch Start Metal Halide Standard

Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.)

0,385

Picogram/Lumen hour

102,6 pg/lm.h

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)

0,395

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)

38 mg

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)

3900 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)

85 lm/W

Υπεριώδης ακτινοβολία

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)

98 lm/W

Pet (Niosh) (ονομ.)

204 h/500lx

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)

65

Συντελεστής ζημιάς D/fc (ονομ.)

0,51

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Power (Rated) (Nom)

400 W

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)

400 °C

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)

3,25 A

Θερμοκρασία βάσης στήριξης (μέγ.)

210 °C

Τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (ελάχ.)

350 V

Χρόνος επανεκκίνησης (ελάχ.) (μεγ.)

12 min

Στοιχεία προϊόντος

Χρόνος εκκινησης (μεγ.)

120 s

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871829111668400

Τάση (μέγ.)

150 V

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

MH400/U 6PK

Τάση (ελάχ.)

120 V

EAN/UPC

046677274498

Τάση (ονομ.)

135 V

Κωδικός παραγγελίας

11668400

Τοπικός κωδικός

MH400/U/6PK

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Φινίρισμα λαμπτήρα

Διαφανής (CL)

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

6

Πληροφορίες λυχνιολαβής

Brass [ Brass Cap]

Αρ. υλικού (12NC)

928601172301

Υλικό λαμπτήρα

Σκληρό γυαλί

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,001 kg

Σχήμα λαμπτήρα

ED-37

Έγκριση και εφαρμογή
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας

Not Applicable

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
Product

D

C (max)

MH400/U 6PK

4,625 in

11,5 in

MH R 400W/640 E39 ED37 U
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© 2021 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. Η επωνυμία Philips και

www.lighting.philips.com

το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.
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