Lighting

A luz fluorescente
mais eficiente e
brilhante do mundo.
MASTER TL5 High Output Eco
Essa lâmpada TL5 extremamente eficiente (tubo de 16 mm de diâmetro) gera uma
economia de energia considerável com a simples substituição direta das lâmpadas.
A lâmpada TL5 HO Eco foi otimizada para instalações nas quais é necessária uma
alta saída de luz e oferece excelentes níveis de manutenção de lúmen e reprodução
de cor. As áreas de aplicação variam de escritórios a indústrias, escolas e lojas.

Benefícios
• Até 10 % de economia de energia com a simples substituição da lâmpada.
• A mesma qualidade de luz em comparação com as lâmpadas MASTER TL5 HO.
• Todas as vantagens das lâmpadas TL5 regulares.

Características
• Lâmpadas de alta eficácia de até 109 lm/W.
• Até 10% de redução no consumo de energia em comparação com as lâmpadas
MASTER TL5 HO convencionais.

Aplicação
• Oferece soluções muito econômicas para iluminação em locais com teto alto em
lojas, indústrias e lojas de departamento.
• O alto fluxo luminoso apresenta ótimos resultados em pendentes bonitos e em
luminárias embutidas nos móveis em escritórios, oficinas, restaurantes e áreas de
recepção.

Product family leaflet, 2022, Fevereiro 21

Dados sujeitos a alteração

MASTER TL5 High Output Eco

Avisos e Segurança
• Obtém-se a redução no consumo de energia somente com o uso de um equipamento para controle de corrente.
• As lâmpadas funcionam perfeitamente com um equipamento para controle de corrente, mas proporcionam mais saída de luz em
vez de usar menos energia.
• Dependendo do esquema técnico do reator, o aumento na saída de luz pode ser de até 10 % com um reator de controle total de
corrente.

Versions
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