
MSR
MSR 1200 1CT/3

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi

takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja

heidän asusteistaan Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa

valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin

ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet,

jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-

lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja

mukavuutta varten.

Rajoitukset ja turvallisuus
• 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.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta G22 [G22]

Käyttöasento YLEINEN [Mikä tahansa tai yleinen (U)]

 

Valon tekniset tiedot

Värikoodi - [Not Specified]

Valovirta 103 000 lm

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) 325

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) 327

Vastaava värilämpötila (nim.) 5900 K

Valoteho (nimellinen) (nim.) 88 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI) 80

 

Käyttö ja sähkötiedot

Energiankulutus 1 200 W

Lampun virta (nim.) 13,8 A

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä ei

 

Tuotetiedot

Full EOC 872790091121300

Tilaustuotteen nimi MSR 1200 1CT/3

Tilauskoodi 91121300

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 3

Materiaalitunnus (12NC) 928078105114
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Koko tuotenimi MSR 1200 1CT/3

EAN/UPC – laatikko 8727900911220

Mittapiirros
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Product D (max) O L (min) L (max) L C (max) F

MSR 1200 1CT/3 40 mm 10,0 mm 84 mm 86 mm 85 mm 175 mm 53 mm

Valonjakotiedot

Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

MSR
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