
Iluminat fluorescent
cu durată mare de
viaţă
MASTER TL5 Flux Înalt Xtra

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) combină avantajele unei lămpi TL5 High

Output (lămpile TL5 HO sunt optimizate pentru instalaţii care necesită un flux

luminos mare şi oferă o menţinere a fluxului luminos şi o redare a culorii excelente)

cu durată de viaţă mare şi fiabilă. Aceasta determină cheltuieli de întreţinere foarte

mici. Aplicaţiile principale sunt zonele în care costurile de înlocuire a lămpilor şi/sau

de întrerupere sunt ridicate.

Beneficii
• Durata mai lungă de funcţionare şi o rată mai scăzută a defecţiunilor timpurii

înseamnă un cost de întreţinere mai mic şi uşurarea înlocuirii surselor în grup

• Produce mai puţine deşeuri si un cost mai mic la sfârşitul duratei de funcţionare

• Permite miniaturizarea sistemului cu o mare libertate în crearea corpurilor de

iluminat adecvate

Caracteristici
• Reducere semnificativă a ratei de defectare timpurie datorită unei noi tehnologii

(brevetată, de suspendare)

• Durată de funcţionare extrem de lungă

• Creată pentru un flux luminos mai bogat şi miniaturizarea sistemului (cu 40% mai

subţiri faţă de sursele TL-D)

• Flux luminos maxim atins la o temperatură de apoximativ 35 °C în poziţie de

ardere normală

• Cantitate redusă de mercur
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Cerere
• În aplicaţii care necesită un cost de întreţinere ridicat, ex: tavane înalte sau alte

zone dificil de ajuns

• Magazine, supermarketuri, depozite, hale de producţie şi zone publice precum

parcările sau staţiile de cale ferată

Warnings and safety
• Echipamentul Philips HF Xtreme asigură cea mai mare durată de viaţă.

• Pentru obţinerea duratelor de viaţă anunţate pentru funcţionarea la 100 %, nu reduceţi intensitatea luminoasă sub 30 %.

• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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MASTER TL5 HO Xtra

49W/840 SLV/20

17 mm 1449,0 mm 1456,1 mm 1453,7 mm 1463,2 mm

MASTER TL5 Flux Înalt Xtra
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