
Lysrør med lang
levetid
MASTER TL5 High Output Xtra

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) kombinerer fordelene ved en TL5 High

Output-lyskilde (TL5 HO er utviklet for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir

utmerket lumenvedlikehold og fargegjengivelse) med en lang og pålitelig levetid.

Dette gir ekstra lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyr

enkeltutskiftning. De viktigste bruksområdene er steder der utskiftningskostnadene

og/eller kostnadene ved avbrudd er høye.

Fordeler
• Kompakt lyskilde med høy lysytelse

• Lengre levetid og færre tidlige lampeutfall betyr lavere vedlikeholdskostnader og

gir enda større grunn til gruppeskift fremfor kostbare enkeltskift

• Mindre avfall og resirkuleringskostnader etter endt levetid

• Gjør mulig system miniatyrisering med maksimal design frihet av armatur

• Optimal for installasjoner som trenger høy lysytelse

• Utmerket vedlikeholdt lysytelse

• God fargegjengivelse

Funksjoner
• Betydelig reduksjon av andelen tidlige utfall ved avansert long life teknologi

• Ekstra lang levetid og pålitelighet

• Designet for høy lysytelse og system miniatyrisering (40% tynnere enn TL-D

lysrør)

• Høyeffektivt 3 bånds lyspulver i kombinasjon med precoat teknologi

• Spesielt designet for drift på elektronisk forkobling

• Maksimum lysytelse ved ca 35 °C

• Tenner fra -15 ° til +50 °C

• Lav kvikksølvmengde

• Endestykkene har X-formet grønn bunnplate som skiller den fra andre lysrør
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Søknad
• Der vedlikeholdskostnader er høye, f eks høye tak eller andre steder det er

vanskelig å komme til

• Butikk, kjøpesenter, supermarked, lagerbygg, produksjonshaller og offentlig

belysning som parkeringsanlegg og togstasjoner

• Arkitektonisk belysning og spesialområder

• Økonomisk løsning for belysning ved store takhøyder i butikk, industri og

kjøpesenter

• For estetiske pendler og møbelmontert belysning i kontor, verksted, restaurant og

resepsjonsområder

Warnings and safety
• Philips HF Xtreme-forkoblinger sikrer lengst levetid.

• For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift skal du ikke dimme under 30 %.

• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk

støvsuger.

Versions

LPPR TL5HO8Xa G5

Målskisse

A

B

C

D

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

MASTER TL5 HO Xtra

80W/840 SLV/20

17 mm 1 449,0 mm 1 456,1 mm 1 453,7 mm 1 463,2 mm

MASTER TL5 High Output Xtra
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