
Originál!
MASTER PL-S 2 kolíkové

MASTER PL-S je účinná kompaktná žiarivka s nízkym výkonom, ktorá sa zvyčajne

používa na dekoratívne a orientačné účely. Pôvodná mostíková technológia

navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom

poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Dvojkolíková

verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a dodáva sa

s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody
• Optimálny svetelný výkon pri krátkej alebo dlhej prevádzke v rámci jedného

zapnutia

• Výber mnohých farieb svetla

• Dobré podanie farieb (CRI <gt/> 80)

Vlastnosti
• 2-kolíková pätica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom a

kondenzátorom

• Technológia trifosforových žiariviek

• Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie
• Navrhnutá na používanie v hoteloch, reštauráciách, divadlách a domácnostiach

• Taktiež vhodná na osvetlenie dopravných značiek, chodieb, bezpečnostného a

orientačného osvetlenia.

Varovanie a ochrana
• Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.

• Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou

okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.

• Stmievanie nie je možné.

• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj

rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Versions

GLIM2012503 Wioleta Sadowska LPPR PLS2PLM 5W

Rozmerový obrázok

A

B

C

D1D Product D (max) D1 (max) A (max) B (max) C (max)

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/

5X10BOX

28 mm 13 mm 67 mm 83 mm 105 mm

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX 28 mm 13 mm 97 mm 113 mm 135 mm

Všeobecné informácie

Pätica krytky G23

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 1,4 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 1,4 mg

Svetelné technické

Order Code Full Product Name

Súradnica

chromatickosti X (nom.)

Súradnica

chromatickosti Y (nom.) Označenie farby

Náhradná teplota

chromatickosti (men.)

Svetelná účinnosť

(menovitá) (nom.)

26057470 MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/

5X10BOX

0,463 0,42 Tradičná biela 2700 K 57 lm/W

26048270 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/

5X10BOX

0,38 0,38 Studená biela (CW) 4000 K 48 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26057470 MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX 0,175 A

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26048270 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX 0,180 A

MASTER PL-S 2 kolíkové
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Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name Spotreba energie kWh/1 000 h

26057470 MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX 8 kWh

Order Code Full Product Name Spotreba energie kWh/1 000 h

26048270 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX 6 kWh

MASTER PL-S 2 kolíkové
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