
MASTERColour
CDM-TD 70W/942
RX7s 1CT
Descriere familie produs
Lampă cu descărcare în gaz, compactă , de
eficienţă ridicată, cu soclu la capete,
stabilitate a culorii de-a lungul duratei de
funcţionare şi cu lumină scânteietoare,
contrastantă

Caracteristici
• Lumină albă, contrastantă
• Flux luminos de calitate superioară
• Perfect înlocuibile în corpuri de iluminat cu două capete de ardere cu sursele cu halogenuri metalice din cuarţ

(MHN-TD), permiţând reducerea costurilor de exploatare şi îmbunătăţirea calităţii luminii
• Poziţie de funcţionare orizontală +/-45°

Avantaje
• Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcţionare
• Eficacitate ridicată cu costuri de utilizare reduse şi un volum mai mic de emisii de căldură. Oferă costuri de

exploatare mai bune şi un flux luminos îmbogăţit comparativ cu sursele standard din cuarţ cu halogenuri metalice
• Durata de funcţionare îmbunătăţită în comparaţie cu lămpile incandescente, halogene şi cele cu halogenuri metalice

(MHN-TD)
• Emisie de căldură relativ scăzută ce sporeşte comfortul cumpărătorilor şi al personalului angajat 
• Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Mediul înconjurător
• O alegere bună pentru mediu datorită eficacităţii energetice înalte şi duratei lungi de funcţionare fiabilă
• Acest produs funcţionează în conformitate cu cerinţele RoHS
• Acest produs are acordul WEEE

Utilizare
• Magazine şi vitrinele magazinelor, birouri şi instituţii publice
• Aplicaţii decorative exterioare: iluminat de proiectare a faţadelor, statuilor şi monumentelor

Corpuri de iluminat
• Trebuie utilizate în corpuri de iluminat cu dispersor întărit

Sistem
• Se utilizează în combinaţie cu balast şi ignitor sau aparataj electronic 
• Se foloseşte în mod obligatoriu (IEC 1167) un dispozitiv de protecţie la curent (întrerupător termic)
• Dacă persistă o deviaţie constantă a tensiunii de reţea de peste 3%, se va folosi un tip diferit de balast
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• Aparatajul electronic poate fi utilizat pentru a mări durata de funcţionare a sursei, a îmbunătăţi eficacitatea
sistemului şi pentru a oferi o funcţionare fără fluctuaţii de lumină

Date produs
Cod comanda 200020 15
Cod produs 871150020002015
loccod
Denumire produs MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT
Produs - Denumire comanda MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Tip impachetare 1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet 1
Configuratie Impachetare 12
Pachete per box 12
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500200020
Cod de bare per pachet (EAN2)
Cod de bare per box (EAN3) 8711500200037
Cod logistic - 12NC 9280 847 05130 | 9280 847 05105 | 9280 847 05133 | 9280 847

05175
Cod ILCOS MD-70/42/1A-H-RX7s
Masa neta per bucata 0.021 KG
Succesor
Soclu/Baza RX7s
Forma balonului T22 [T 22mm]
Finisaj înveliş Clar
Poziţie de funcţionare p45 [Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]
Funcţionare la 50% căderi 16000 hr
Clasificare Putere Lampă 70W
Dimabil Nu
Conţinut de mercur (Hg) 4.8 mg
Cod culoare 942 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorilor 92 Ra8
Alegere Culoare (text) Alb rece
Temperatura de culoare 4200 K
Flux luminos Lampă EM 6000 Lm
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MASTERC CDM-TD 70W

Soclu/Baza RX7s

Poziţie de funcţionare p45

MASTERC CDM-TD 70W MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942
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MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

MASTERC CDM-TD 70W

MASTERC CDM-TD/942

MASTERC CDM-TD/942

4

11/11/2008



MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

MASTERC CDM-TD
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