
Perfekt, strålende lys,
pålitelig i bruk
MASTERColour CDM-T Elite MW

Et medium effekts belysningssystem som gir overlegent hvitt lys med lang levetid, til

både innendørs og utendørs bruk

Fordeler
• Strålende hvitt lys av høy kvalitet

• Høyeste energibesparelse og laveste eierkostnader

• Redusert energiforbruk / reduserte CO<sub>2</sub>-utslipp

• Kan dimmes

Funksjoner
• Hvitt lys av meget høy kvalitet med enestående fargegjengivelse

• Lang levetid og høy pålitelighet kombinert med høyest mulig systemeffekt

• Den nye sokkeldesignen gjør lyskilden svært kompakt og øker effektiviteten

• Ny plattform for elektroniske forkoblinger

Søknad
• Utendørs: Arkitektonisk belysning , belysning av gater og gangstier, torg,

parkeringsplasser og bensinstasjoner

Warnings and safety
• Skal bare brukes i helt innelukket armatur, også under testing, bortsett fra beskyttede versjoner med PGZX18-feste, som er

utformet for åpne armaturer (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

• Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

• Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr

• Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)

• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk

støvsuger.
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Versions

LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

Målskisse

Product D (max) D D C (max) C

MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT 29 mm 1,1 in 28 mm 188 mm 186 mm
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MASTERColour CDM-T Elite MW
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