
Descrierea produsului
MHN-TD

Lămpi cu halogenuri metalice cu soclu dublu (la capete), şi balon din cuarţ

Beneficii
• Toate tipurile sunt UV-Block pentru reducerea riscului asupra sănătăţii şi a riscului

de decolorare

Caracteristici
• Tub de descărcare din cuarţ care conţine mercur de înaltă presiune şi un amestec

de halogenuri de disproziu, holmiu şi thuliu (4200K) sau iodură de staniu (3000K),

cu adaos de sodiu şi thaliu pentru corecţia culorilor şi stabilizarea arcului

• Lămpile cu soclu dublu sunt înglobate într-o capsulă tubulară din cuarţ UV-Block,

vidată

• Poziţie de funcţionare restricţionată

Cerere
• Interior - iluminat de accent, iluminat general în corpuri de iluminat cu distribuţie

inferioară, de ex. în magazine sau centre comerciale

• Corpuri de iluminat cu distribuţie la partea inferioară, iluminatul tavanelor şi

pereţilor, de ex. în magazine şi centre comerciale

• Exterior - iluminat general pentru monumente, faţade şi panouri de afişaj

(publicitare)

Warnings and safety
• A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Corpul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii

• Echipamentul de control trebuie să includă protecţie până la finalul duratei de viaţă (IEC61167, IEC 62035)

• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12 23,0 mm 0,89 in 17,8 mm 135,4 mm

MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12 23,0 mm 0,89 in 17,8 mm 135,4 mm

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 19,5 mm 0,75 in 7,7 mm 117,6 mm

General information

Baza elementului de fixare RX7S

Poziție de funcționare P45

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Mechanical and housing

Finisaj bec Transparent

Formă bec TD

Light technical

Order Code Full Product Name

Coordonată

cromatică X

(nom.)

Coordonată

cromatică Y

(nom.) Denumirea culorii

Temperatură de

culoare corelată (nom.)

Randament luminos

(nominal) (min.)

Randament luminos

(nominal) (nom.)

21532500 MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 0,371 0,366 Alb rece (CW) 4200 K 67 lm/W 75 lm/W

21536300 MHN-TD 150W/842 RX7s

1CT/12

0,371 0,366 Alb rece (CW) 4200 K 73 lm/W 81 lm/W

21534900 MHN-TD 150W/730 RX7s

1CT/12

0,434 0,398 Alb cald (WW) 3000 K 81 lm/W 90 lm/W

Operating and electrical

Order Code Full Product Name Tensiune (nom.)

21532500 MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 90 V

21536300 MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12 98 V

Order Code Full Product Name Tensiune (nom.)

21534900 MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12 96 V

Approval and application

Order Code Full Product Name

Consum de

energie kWh/

1000 h

Conținut de

mercur (Hg)

(max.)

Conținut de

mercur (Hg)

(nom.)

21532500 MHN-TD 70W/842

RX7s 1CT/12

77 kWh 11 mg 11 mg

21536300 MHN-TD 150W/842

RX7s 1CT/12

155 kWh 12,3 mg 12,3 mg

Order Code Full Product Name

Consum de

energie kWh/

1000 h

Conținut de

mercur (Hg)

(max.)

Conținut de

mercur (Hg)

(nom.)

21534900 MHN-TD 150W/730

RX7s 1CT/12

155 kWh 18 mg 18 mg

MHN-TD
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© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www.lighting.philips.com
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