
Gir maten et ferskt
utseende
MASTER TL-D Food

TL-D-lyskilden gjør at kjøttprodukter og bakerivarer ser ferskere og mer innbydende

ut. Den kan brukes til belysning av mat i slakterier, bakerier, supermarkeder osv.

Fordeler
• Gjør at kjøttprodukter og fjørfeprodukter ser mer innbydende ut

Funksjoner
• Den spektrale fordelingen er justert for å fremheve dype rødtoner, som i kjøtt- og

fjørfeprodukter

Søknad
• Belysning av mat: spektral distribusjon optimalt tilpasset for å gi pent utseende til

mat i slaktebutikker

Warnings and safety
• 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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Målskisse

D
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Food 30W/79

SLV/25

28 mm 894,6 mm 901,7 mm 899,3 mm 908,8 mm

MASTER TL-D Food 36W/79

SLV/25

28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

Generell informasjon

Sokkelbase G13

 
Teknisk belysning

Fargebetegnelse Mat

Korrelert fargetemperatur (nom) 3800 K

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 
Mekanisk og innfatning

Lyspæreform T8

 
Godkjenning og bruk

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 5,0 mg

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Lyseffekt (vurdert) (nom)

70624940 MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25 43 lm/W

Order Code Full Product Name Lyseffekt (vurdert) (nom)

70622540 MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25 49 lm/W

Drift og elektrisk

Order Code Full Product Name lyskildestrøm (nom.) Spenning (nom.)

70624940 MASTER TL-D Food 30W/79

1SL/25

0,360 A 98 V

MASTER TL-D Food
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Order Code Full Product Name lyskildestrøm (nom.) Spenning (nom.)

70622540 MASTER TL-D Food 36W/79

1SL/25

0,440 A 103 V

Godkjenning og bruk

Order Code Full Product Name Energiforbruk kWh/1000 t

70624940 MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25 37 kWh

Order Code Full Product Name Energiforbruk kWh/1000 t

70622540 MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25 43 kWh

MASTER TL-D Food
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