Lighting

Vitaliserende
fluorescentieverlichting
MASTER TL5 ActiViva
Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert met blauw verrijkt wit licht. Wetenschappelijke
onderzoeken bewijzen dat ActiViva-lampen ervoor zorgen dat mensen zich vitaler en
energieker voelen. Deze lamp levert een optimale balans tussen licht voor zien en voor
welzijn. Een ideale oplossing voor ruimten met beperkt invallend daglicht. Toepassingen
omvatten scholen, industrie, kantoren en bejaardentehuizen. De ActiViva-lamp wordt
gebruikt in de SchoolVision-oplossing van Philips, die de prestaties van kinderen verbetert.

Voordelen
• Hogere inhoud aan blauw licht heeft positieve invloed op welzijn
• Met ActiViva-verlichting voelen mensen zich alerter, wakkerder en vitaler
• ActiViva-lampen kunnen gebruikt worden om het kleurenbereik van armaturen met
dynamische verlichting uit te breiden

Kenmerken
• Lichtspectrum met een optimale balans tussen licht om te zien en blauw licht
• ActiViva Active bevat 85% meer blauw licht dan daglicht
• ActiViva Natural bevat 25% meer blauw licht dan daglicht

Toepassing
• Werkruimten binnen (kantoren, callcenters, industrie, scholen, gezondheidszorg enz.),
vooral waar een vitaliserende omgeving gecreëerd moet worden
• ActiViva kan gebruikt worden om het daglichtritme te verbeteren van mensen die in
nachtploegen werken
• Aanbevolen wordt ActiViva Active te gebruiken in indirecte verlichting als er complete
ruimten van worden voorzien
• ActiViva Natural kan goed gecombineerd worden met andere lichtbronnen in bestaande
installaties
• Om de beste resultaten en een optimaal gemak te realiseren, moeten er bij renovatie
complete ruimten mee worden uitgerust
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MASTER TL5 ActiViva

Versions

G5, T5

Maatschets
Product

D (max) A (max)

MASTER TL5 HO

17 mm

B (max)

B (min)

C (max)

1149.0 mm 1156.1 mm 1153.7 mm 1163.2 mm

D

ActiViva Active 54W
1SL/40
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