
Productvoordelen

_ Grote helderheid dankzij zeer korte boog en hoge interne druk
_ Helder licht voor stralende lichteffecten
_ Lange levensduur
_ Lichtgewicht en compacte reflectorlampen met E-VSA
_ Geoptimaliseerd branderontwerp maakt elke brandstand mogelijk
_ Eenvoudige lampvervanging
_ Uniforme lichtopbrengst gedurende de gehele levensduur

Productdatasheet

SIRIUS HRI 440 W
SIRIUS HRI | Metaalhalogeenlampen

Toepassingsgebieden

_ Perfect voor kleine en lichtgewicht bewegende koppen
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Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen 440,00 W

Nominale stroom 5,3 A

Fotometrische data

Nominale lichtstroom 22800 lm

Kleurtemperatuur 7000 K

Kleurweergave-index Ra 80

Afmetingen

Diameter 60,0 mm

Lengte 71,0 mm

Booglengte 1,3 mm

Levensduur

Levensduur 1500 h

Vermogen

Brandstand Willekeurig
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Veiligheidsinstructies

Omwille van de hoge lichtsterkte, UV-straling en hoge inwendige druk tijdens het gebruik mogen SIRIUS HRI-lampen alleen
worden gebruikt in afgesloten lampbehuizingen die speciaal voor dit doel zijn geproduceerd. Passende filters moeten er voor
zorgen dat UV-straling wordt gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. Als de lamp breekt komt er kwik vrij. Er dienen
speciale veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Meer informatie inzake veiligheid en behandeling is beschikbaar op
aanvraag of kunt u terugvinden in de bij de lamp ingesloten folder of in de bedieninginstructies.

Logistieke data

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid
(stuks per
verpakking)

Afmetingen (lengte
x breedte x hoogte)

Volume Gewicht

4052899222212 SIRIUS HRI 440 W Onverpakt
1

 -  x  -  x  -

4052899222229 SIRIUS HRI 440 W Verzenddoos
60

726 mm x 512 mm x
190 mm

70.63 dm³ 8120.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit
één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest
recente versie gebruikt.
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