
MasterColor CDM-T
Elite Med Wattage
MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT

Sistemul Philips MasterColor Elite MW oferă un nivel inegalabil de performanță și de

calitate a luminii. Lumina albă strălucitoare a lămpii creează o ambianță naturală și

valorifică la maximum diferitele tipuri de culori. În plus, eficiența ridicată a

combinației dintre lampă și balast oferă un consum redus de energie și un cost de

exploatare mai mic, în comparație cu un sistem HID de 400 W, cu descărcare în

halogenuri metalice.

Warnings and safety
• AVERTIZARE: Aceste lămpi pot cauza arsuri grave ale pielii și inflamații ale ochilor datorită radiațiilor ultraviolete cu unde scurte,

dacă învelișul exterior al lămpii este rupt sau perforat. Nu folosiți în locuri unde oamenii vor rămâne mai mult de câteva minute, cu

excepția cazului în care utilizați protecție adecvată sau alte precauții de siguranță. Anumite lămpi care se sting automat atunci

când învelișul exterior este rupt sau perforat sunt disponibile comercial. " Această lampă respectă standardul de performanță a

radiației FDA: 21 CFR subcapitolul J. (SUA: 21 CFR 1040.30 Canada: SOR / DORS / 80-381)

Catalog de date

General information

Baza elementului de fixare PGZ18 [ PGZ18]

Poziție de funcționare UNIVERSAL [ Orice sau Universal (U)]

Durată de viață până la eșec de 5% (nom.) 12500 h

Durată de viață până la eșec de 10% (nom.) 16000 h

Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) 30000 h

Cod Ansi HID C182/E

Caracteristici na [ Not Applicable]

Referință de măsurare a fluxului Sphere

 

Light technical

Cod culoare 942 [ CCT de 4200 K]

Flux luminos (nom.) 35500 lm

Flux luminos (Evaluat) (min.) 33100 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.) 35500 lm

Denumirea culorii Alb rece (CW)

Întreținere la flux luminos 12.000 h (nom.) 82 %

Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.) 86 %

Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.) 98 %

Întreținere la flux luminos 20.000 h 81 %

Întreținere la flux luminos - 40% viață 82 %

Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.) 94 %

Întreținere la flux luminos - 10% viață 96 %

Roșu saturat (R9) 80
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Valoare medie lumeni din proiectare 31150 lm

Coordonată cromatică X (nom.) 0,371

Coordonată cromatică Y (nom.) 0,366

Temperatură de culoare corelată (nom.) 4200 K

Randament luminos (nominal) (min.) 105 lm/W

Randament luminos (nominal) (nom.) 112 lm/W

Indice de redare a culorii (min.) 90

Indice de redare a culorii (nom.) 93

 

Operating and electrical

Putere consumată (W) (Nom) 315,9 W

Curent de aprindere lampă (nom.) 4,7 A

Tensiune de alimentare aprindere (max.) 4000 V

Tensiune de vârf aprindere (max.) 4000 V

Tensiune de alimentare aprindere (min.) 3000 V

Timp de reaprindere (min.) (max.) 10 min

Timp de aprindere (max.) 3 s

Tensiune (max.) 115 V

Tensiune (min.) 85 V

Tensiune (nom.) 100 V

 

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Timp de aprindere 90% (max.) 3 min

 

Mechanical and housing

Finisaj bec Transparent

Lungime generală maximă (max.) 7,44 in

Formă bec TMW28 [ TMW 28mm]

 

Approval and application

Clasă de eficiență energetică F

Picogram per lumen-oră 25 pg/lm.h

Conținut de mercur (Hg) (max.) 25 mg

Consum de energie kWh/1000 h 316 kWh

Număr de înregistrare EPREL 473297

 

UV

Pet (Niosh) (nom.) 49,7 h/500lx

Factor de deteriorare D/fc (nom.) 0,242

 

Luminaire design requirements

Temperatură bec (max.) 700 °C

Temperatură bază element de fixare (nom.) 250 °C

Temperatură comprimare (max.) 300 °C

Temperatură comprimare (max.) – DUP (nu

utilizați)

300 °C

 

Product data

Cod complet produs 871829154803400

Nume comandă produs CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

EAN/UPC – Produs 8718291548034

Cod de comandă 54803400

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 12

Material SAP 928601164831

Copiați greutatea netă (bucată) 124,000 g

Cod ILCOS MT-315/42/1A-H-PGZ18

Cote

CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

Product D (max) D D C (max) C

CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12 29 mm 1,1 in 28 mm 188 mm 186 mm
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Date fotometrice
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LDLD_D-CDM-T_315W_942-Light distribution diagram
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LDPO_D-CDM-T_315W_942-Spectral power distribution Colour
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© 2022 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. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips

N.V.

www.lighting.philips.com
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