Lighting

Energibesparende
spiralformet lyskilde
med høyeste
lumenverdi.
Tornado High Lumen
Perfekt løsning når man ønsker høy lumeneffekt og energibesparing som kan brukes
på steder der de er synlige – de tilfører et dekorativt element.

Fordeler
• Dekorativt utseende med høy lyseffekt
• Kan plasseres i armaturer der lyskilde synes
• Enkel installasjon - Ingen forkobling er nødvendig
• Et bra energibesparende alternativ til kvikksølvlamper

Funksjoner
• Meget bra fargegjengivelse
• Starter uten problem ned til -10 C
• Nesten konstant lyseffekt mellom 0-50 C

Søknad
• Hovedsaklig for proffesjonelle brukere i hotell-, restaurant- eller butikknæringen.
• Ideelt i store armaturer og der det er høyt under taket. Skal bare brukes i lukkede
armaturer utendørs
• Kan ikke dimmes eller brukes sammen med elektronisk lys- eller bevegelsessensor
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Tornado High Lumen

Warnings and safety
• Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30
minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for
resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
• Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering.
Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Versions

Målskisse
Product

C (max)

F (max)

D (max)

Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6

244 mm

88,1 mm

102 mm

C

D
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