Lighting

Światło o dużej
jasności
Tornado T2
Bardzo wydajna, a przy tym energooszczędna lampa. Oferuje najlepsze połączenie
wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małych rozmiarów. Dodatkowa zaleta to
bardzo długi okres przydatności do eksploatacji.

Korzyści
• Wysoka wydajność z niewielkich rozmiarów
• Obniżenie zużycia energii nawet o 85% i wymierne oszczędności finansowe
• Bardzo duża żywotność

Cechy
• Długi okres eksploatacji
• Odporność na częste włączanie i wyłączanie
• Niska zawartość rtęci

Zastosowanie
• Zamiennik tradycyjnych żarówek w zastosowaniach profesjonalnych i o bardziej
domowym charakterze (hotele, restauracje, sklepy).
• Nie współpracuje ze ściemniaczami.
• Dekoracyjny wygląd. Lampy nadają się do użytku w miejscach, gdzie będą
bezpośrednio widoczne, ponieważ zapewniają efekt dekoracyjny.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30
minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w
zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
• Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do
recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym
rtęci, innych metali, szkła itd.
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Dane wkrótce ulegną zmianie

Tornado T2

Rysunki techniczne
Product

D (max)

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

47,5 mm 104,0 mm
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