
Produkt beskrivelse
MHN-TD

En- eller to-soklet metallhalogen lampe med ekstra ytterkolbe

Fordeler
• Alle typer er UB-blokkerende for å redusere og blekingsrisiko

Funksjoner
• Kvarts utladningsrør inneholder høytrykk kvikksølvdamp og en blanding av

dysprosium-, holmium- og thulium-halider (MHN-TD) eller tinnjodid (MHW-TD),

men tilsatt natrium og tallium for fargekorrigering og stabil drift

• To-soklede lamper kapslet i vakuum-fylt rør av klar UV-blokkerende kvarts

• Begrenset brennstilling

Søknad
• Innendørs - effektbelysning og allmen belysning som downlight f.eks. i butikker og

handlegater

• "Downlighters", "uplighters" og "wall-washers", f.eks. i butikker og handlegater

• Utendørs - flombelysning av monumenter, fasader og reklameboards

Warnings and safety
• Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker

• 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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MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12 27,5 mm 1,08 in 27 mm 161,6 mm
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