
Optimalizované pre
nižšie teploty
MASTER PL-L Polar 4 kolíkové

MASTER PL-L Polar je lineárna kompaktná žiarivka so stredným až vysokým

výkonom, ktorá sa zvyčajne používa v podmienkach s nižšou teplotou, napríklad na

exteriérové osvetlenie a osvetlenie chladiarní. Pôvodná mostíková technológia

navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v prostrediach s nižšou

teplotou. Je určená na použitie spolu s elektromagnetickým, ako aj s elektronickým

vysokofrekvenčným predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody
• Optimálny svetelný výkon počas krátkej alebo dlhej prevádzky v rámci jedného

zapnutia pri použití v podmienkach s nižšou teplotou

• Dlhá životnosť a udržateľný svetelný tok

• Výber viacerých farieb svetla

• Dobré podanie farieb (CRI <gt/>80)

• Stmievanie možné až do 10 %

Vlastnosti
• 4-kolíková pätica

• Technológia trifosforových žiariviek

• Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie
• Obytné zóny, parky a námestia, stropné osvetlenie v skladových priestoroch

a prepravných zónach

• Chladné interiérové priestory (napr. sklady, chladiarne potravín)

• Pri nízkych teplotách možno svetelný tok ešte viac zvýšiť nasadením priesvitného

tepelného krytu okolo vrchnej časti svetelného zdroja
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Varovanie a ochrana
• Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia

svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým predradníkom.

• Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród.

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

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

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

Versions

LPPR PLL4PLT 24W LPPR PLL4PLT 55W

Rozmerový obrázok

A


D D1

B


C


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

MASTER PL-L Polar 24W/840/4P

1CT/25

39,0 mm 18,0 mm 290 mm 315 mm 321,6 mm

MASTER PL-L Polar 55W/840/4P

1CT/25

39,0 mm 18,0 mm 510 mm 535 mm 541,6 mm

MASTER PL-L Polar 4 kolíkové
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Všeobecné informácie

Pätica krytky 2G11

 
Svetelné technické

Súradnica chromatickosti X (nom.) 0,38

Súradnica chromatickosti Y (nom.) 0,38

Označenie farby Studená biela

(CW)

Náhradná teplota chromatickosti

(men.)

4000 K

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 2 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 2,0 mg

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.)

26156440 MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25 75 lm/W

26164940 MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25 87 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26156440 MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25 0,350 A

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

26164940 MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25 0,550 A

Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1 000

h

26156440 MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25 25 kWh

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1 000

h

26164940 MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25 56 kWh

MASTER PL-L Polar 4 kolíkové

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com

2023, Máj 2 - Údaje podliehajú zmenám


