
Minimalt med
vedlikehold
MASTER TL-D Xtreme

Lyskilden MASTER TL-D Xtreme har ekstremt lang levetid. Dette gir ekstra lave

driftskostnader over hele levetiden. Den er derfor godt egnet på steder der det er

dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd, og i

installasjoner med lange brennsykluser, som i tunneler, på oljerigger og i

industriproduksjon. Den kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF

Xtreme-forkoblinger.

Fordeler
• Den ekstremt lange levetiden på opptil 10 år gir lavere vedlikeholdskostnader,

mindre avfall og lavere avhendingskostnader på slutten av levetiden

• Mindre problemer med tidlige feil

• Gjør det enklere å bytte fra enkeltutskiftning til gruppeutskiftning

Funksjoner
• Ekstremt lang levetid med opptil 10 års drift

• Lavt kvikksølvnivå for lyskilder med lang levetid

• Den lengste levetiden får man med spesialutviklede Philips HF Xtreme-

forkoblinger

• Unngå dimming under 30 % hvis du ønsker levetider som er angitt for 100 % drift.

• Endefestet har en x-formet grønn bunnplate som skiller lyskilden fra andre lysrør

Søknad
• Passende til bruk i bruksområder hvor vedlikeholdskostnader (høy takhøyde,

vanskelig å komme til) og avbruddskostnader er høy (stoppe produksjons prosess,

stenge av tunneler), eller hvor lampe utfall ikke aksepteres pga f.eks. sikkerhet:

tunneler, prosess-, næringsmiddel- og petrokjemisk industri
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Warnings and safety
• For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %

• Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-

typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.

• 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 TL-D8LL 0003

Målskisse

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

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

58W/865 SLV

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

Generell informasjon

Sokkelbase G13

 
Drift og elektrisk

lyskildestrøm (nom.) 0,665 A

 
Mekanisk og innfatning

Lyspæreform T8

 
Godkjenning og bruk

Energiforbruk kWh/1000 t 59 kWh

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.) 3 mg

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 3,0 mg

Teknisk belysning

MASTER TL-D Xtreme
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Order Code Full Product Name

Kromatisk koordinat X

(nom)

Kromatisk koordinat Y

(nom) Fargebetegnelse

Korrelert fargetemperatur

(nom) Lyseffekt (vurdert) (nom)

55886240 MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25 0,38 0,38 Kaldhvit (CW) 4000 K 88 lm/W

89279940 MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25 0,313 0,337 Kaldt dagslys 6500 K 86 lm/W

Kontroller og dimming

Order Code Full Product Name Kan dimmes

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

Order Code Full Product Name Kan dimmes

89279940 MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25 -

MASTER TL-D Xtreme
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