Lighting

Energigivande
lysrörsbelysning
MASTER TL5 ActiViva
Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger vitt ljus som är berikat med blått. Vetenskapliga
studier visar att ActiViva-lampor får människor att känna sig piggare och mer vitala. Den
här lampan ger en optimal balans mellan ljus för synen och för välbefinnandet. En utmärkt
lösning för platser där dagsljusinsläppet är begränsat. Användningsområdena omfattar
skolor, industri, kontor och äldreboenden. ActiViva-lampan används i lösningen Philips
SchoolVision, som förbättrar barnens resultat.

Fördelar
• Ljus med inslag av blått har en positiv inverkan på vårt välmående
• ActiViva-belysning gör att människor känner sig piggare och mer alerta
• ActiViva-lamporna kan användas för att utöka färgutbudet i Dynamic Lightingarmaturerna

Funktioner
• Ljusspektrum med optimal balans mellan ljus för synen och blått ljus
• ActiViva Active innehåller 85 % mer blått ljus än vanligt dagsljus
• ActiViva Natural innehåller 25 % mer blått ljus än vanligtdagsljus

Användning
• För arbetsplatser inomhus (kontor, callcenter, industri, skolor, hälsovård ) där man vill
skapa en mer uppiggande miljö
• ActiViva kan användas för att främja god dygnsrytm hos människor som jobbar nattskift
• ActiViva Natural rekommenderas för användning i indirekt belysning i stora installationer
• ActiViva kan med fördel kombineras med andra sorters ljuskällor i befintliga
installationer
• För bästa resultat, och högsta komfort, bör samtliga ljuskällor i ett utrymme bytas ut
samtidigt.
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MASTER TL5 ActiViva

Versions

Måttskiss
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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