
Optimal beam control,
compact design
MASTER MHN-SB

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Voordelen
• Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good

beam control and minimal light spill

• Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize

service needs and maintenance costs

• Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Kenmerken
• Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and

high luminous efficacy

• Single pinch concept with long lifetime

• Natural white color appearance, good color rendering and stability

• Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting

Toepassing
• Semi-professional sports, area and floodlighting

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

• De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een

afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
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Versions

LPPR MHN-SB 0002
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Product D (max) O X A C (max)

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7

WH HO

41 mm 25 mm 50 mm 157 mm 188 mm

MASTER MHN-SB
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