
Karbantartást nem
igénylő megoldások
MASTER TL-D Xtreme

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek

köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért

olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak

(például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt), valamint hosszú égési ciklusok

esetén (például alagutakban, olajfúrótornyokon, gyártósoroknál). Használható már

meglévő előtéttel, illetve külön erre a célra készült HF Xtreme előtéttel is.

Előnyök
• Rendkívül hosszú élettartam – akár 10 éves üzemidő –, ami alacsonyabb

karbantartási költséget, kevesebb hulladékot, továbbá alacsonyabb életciklusvégi

megsemmisítési költséget jelent

• Kevesebb gond a kevesebb korai meghibásodás miatt

• Elősegíti az áttérést az egyenkénti cseréről a csoportos cserére

Szolgáltatások
• Rendkívül hosszú élettartam – akár 10 éves üzemidő

• a lehető leghosszabb élettartamot a speciális kialakítású Philips HF Xtreme előtét

biztosítja

• A végzáró X alakú, zöld színű alsó lemeze megkülönbözteti a többi fénycsőtípustól

• Alacsony higanytartalom (3 mg)

Alkalmazás
• Olyan alkalmazásokban használható, amelyeknél a karbantartás költséges (magas

mennyezetek, nehezen elérhető helyek) és üzemszünettel jár együtt (gyártás

leállítása, alagutak lezárása), vagy ahol a lámpa meghibásodása pl. biztonsági

okokból elfogadhatatlan: alagutak, feldolgozó-, élelmiszer- és petrolkémiai ipar
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Figyelmeztetések és biztonság
• 100%-os teljesítmény mellett csak úgy érhető el a várható élettartam, ha a fényerő-szabályozás nem csökkenti a fényerőt 30%

alá.

• Elektromágneses előtét használata esetén a megadott várható élettartam elérése érdekében kizárólag Philips S10 vagy S10E (18

W-os típusokhoz S2 vagy S2E) gyújtó használata ajánlott, és lámpacsere esetén a gyújtót is célszerű újra cserélni.

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát

30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le

újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions

LPPR TL-D8LL 0003

Méretezett rajza

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Xtreme

36W/865 SLV

28 mm 1 199,4 mm 1 206,5 mm 1 204,1 mm 1 213,6 mm

MASTER TL-D Xtreme

58W/840 SLV

28 mm 1 500,0 mm 1 507,1 mm 1 504,7 mm 1 514,2 mm

MASTER TL-D Xtreme
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Általános információ

Fejelés - foglalat G13

 
Technikai adatok

Fényhasznosítás (besorolás)

(névleges)

88 lm/W

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

 
Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T8

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum) 3 mg

Higanytartalom (Hg) (névleges) 3,0 mg

Technikai adatok

Order

Code

Full

Product

Name

Színérték X

koordinátája

(névleges)

Színérték Y

koordinátája

(névleges) Színmegjelölés

Korrelált

színhőmérséklet

(névl.)

89277540 MASTER

TL-D

Xtreme

36W/865

1SL/25

0,313 0,337 Hideg nappali

fény

6500 K

Order

Code

Full

Product

Name

Színérték X

koordinátája

(névleges)

Színérték Y

koordinátája

(névleges) Színmegjelölés

Korrelált

színhőmérséklet

(névl.)

55886240 MASTER

TL-D

Xtreme

58W/840

1SL/25

0,38 0,38 Hideg fehér

(CW)

4000 K

Működtetés és elektronika

Order Code Full Product Name Fényforrás árama (névleges)

89277540 MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25 0,430 A

Order Code Full Product Name Fényforrás árama (névleges)

55886240 MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25 0,665 A

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code Full Product Name Energiafogyasztás kWh/1000 óra

89277540 MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25 37 kWh

Order Code Full Product Name Energiafogyasztás kWh/1000 óra

55886240 MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25 59 kWh

MASTER TL-D Xtreme

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com

2023, Április 15 - az adatok változhatnak


