Lighting

Pienimmät
käyttökustannukset!
MASTER PL-C Xtra 2-nastainen
Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen
alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen
verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän
alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa
optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä
taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi
elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Hyödyt
• Vähemmän vaivaa ja pienemmät ylläpitokustannukset, lamppujen vaihtaminen
ryhmissä mahdollinen
• Optimaalinen valoteho pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
• Useita valon värejä
• Hyvä värintoisto (Ra > 80)

Ominaisuudet
• 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
• Loisteputki, tri-fosforitekniikka
• Erittäin pitkä käyttöikä ja vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
• Alhainen valovirran alenema koko käyttöiän ajan

Käyttökohteet
• Yleis- ja kohdevalaistus ammattimaisissa sovelluksissa
• Upotettavat tai pinta-asennettavat downlightit, seinävalaisimet, pöytä-ja
kattovalaisimet
• Erityisesti kohteisiin joissa ylläpitokustannukset ovat suuret (korkeahkot tilat,
hankalat asennuskohteet): tavaratalot, supermarketit, varastot, tuotantotilat ja
julkiset tilat
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Rajoitukset ja turvallisuus
• Käytettäväksi vain sähkömagneettisen kuristimen kanssa
• Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin
ominaisuuksiin
• Himmennys ei ole mahdollista
• On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30
minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
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