
Namontujte
a nestarajte sa
MASTER TL-D Xtreme

Svetelný zdroj MASTER TL-D Xtreme ponúka mimoriadne dlhú životnosť. Vďaka

tomu sú náklady na tento svetelný zdroj počas jeho životnosti neobyčajne nízke.

Preto je vhodný na použitie na miestach, kde je výmena svetelných zdrojov

nákladná v dôsledku vysokých stropov alebo prerušenia prevádzky, a na miestach

vyžadujúcich dlhé prevádzkové cykly, ako sú tunely, ropné plošiny a výrobné linky.

Možno ho používať s existujúcim predradníkom alebo špeciálnym predradníkom HF

Xtreme.

Výhody
• Mimoriadne dlhá životnosť (až 10 rokov prevádzky) znižuje náklady na údržbu,

objem odpadu a náklady na likvidáciu na konci životnosti

• Menej porúch – menej starostí

• Jednoduchšia výmena bodového osvetlenia za skupinové osvetlenie

Vlastnosti
• Mimoriadne dlhá životnosť – až 10 rokov prevádzky

• najdlhšiu životnosť dosiahnete použitím špeciálneho vysokofrekvenčného

predradníka Philips HF Xtreme

• Na koncovke je umiestnená zelená doštička v tvare písmena X na odlíšenie tohto

svetelného zdroja od iných žiariviek

• Nízka dávka ortuti (3 mg)

Aplikácie
• Vhodné na použitie v prostrediach, kde je údržba náročná (vysoké stropy, ťažko

dosiahnuteľné miesta) či rušivá (zastavenie výroby, zatvorenie tunelov), prípadne

keď je zlyhanie svetelného zdroja neprijateľné napríklad z bezpečnostných

dôvodov: v tuneloch, vo výrobniach, v potravinárskom a petrochemickom

priemysle.
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Varovanie a ochrana
• Na dosiahnutie uvedenej životnosti pri 100 % prevádzke nesmie stmievanie klesnúť pod 30 %.

• Pri použití s elektromagnetickým predradníkom sa dôrazne odporúča použiť len štartér Philips S10 alebo S10E (pri 18 W type S2

alebo S2E), aby sa dosiahla uvedená životnosť, a pri výmene svetelného zdroja nainštalovať nový štartér.

• 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.

Rozmerový obrázok

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

Všeobecné informácie

Pätica krytky G13

 
Svetelné technické

Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.) 88 lm/W

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania áno

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8

 
Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 3 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 3,0 mg

Svetelné technické

Order

Code

Full

Product

Name

Súradnica

chromatickosti

X (nom.)

Súradnica

chromatickosti

Y (nom.)

Označenie

farby

Náhradná

teplota

chromatickosti

(men.)

89277540 MASTER

TL-D

Xtreme

36W/865

1SL/25

0,313 0,337 Studené

denné

svetlo

6500 K

Order

Code

Full

Product

Name

Súradnica

chromatickosti

X (nom.)

Súradnica

chromatickosti

Y (nom.)

Označenie

farby

Náhradná

teplota

chromatickosti

(men.)

55886240 MASTER

TL-D

Xtreme

58W/840

1SL/25

0,38 0,38 Studená

biela (CW)

4000 K

Prevádzkové a elektrické

MASTER TL-D Xtreme
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Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

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

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom)

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

Schválenie a použitie

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

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

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

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

MASTER TL-D Xtreme
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