
Instalează şi uită de
griji
MASTER TL-D Xtreme

Această lampă MASTER TL-D Xtreme are o durată de viaţă deosebit de mare.

Aceasta înseamnă un cost foarte mic al lămpii raportat la durata de viaţă. Prin

urmare, este adecvată pentru locuri unde înlocuirea lămpilor este costisitoare din

cauza tavanelor înalte sau a deranjării operaţiilor şi pentru aplicaţii cu cicluri de

aprindere lungi, de exemplu, tuneluri, instalaţii de foraj, linii de producţie. Poate

funcţiona cu echipamentul existent sau cu echipament specializat HF Xtreme.

Beneficii
• Durata de viaţă deosebit mare, de până la 10 ani de funcţionare, înseamnă

cheltuieli mai mici de întreţinere şi de eliminare a deşeurilor la finalul vieţii

• Mai puţine probleme şi defectări premature

• Uşurează trecerea de la înlocuirea individuală la înlocuirea grupurilor

Caracteristici
• Durată de viaţă deosebit mare, de până la 10 ani de funcţionare

• Doză mică de mercur pe piaţa lămpilor cu durată mare de viaţă

• Cea mai mare durată de viaţă este asigurată cu echipamentul Philips HF Xtreme

proiectat special

• Nu se va reduce intensitatea luminoasă sub 30 % pentru obţinerea duratelor de

viaţă anunţate pentru funcţionarea la 100 %

• Capacul terminal are o placă de bază în formă de x pentru diferenţierea lămpii de

alte lămpi fluorescente

Cerere
• Adecvate pentru aplicaţii cu costuri mari de întreţinere (tavane înalte, dificil de

atins), cu costuri apărute în urma întreruperilor (oprirea unor procese de producţie,

închiderea unor tunele) sau în situaţii în care nu se acceptă defectarea sursei din

motive de siguranţă : tuneluri, procese, industria alimentară şi cea petrochimică
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Warnings and safety
• Pentru obţinerea duratelor de viaţă anunţate pentru funcţionarea la 100 %, nu reduceţi intensitatea luminoasă sub 30 %

• La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obţinerea duratelor de viaţă anunţate se recomandă insistent să utilizaţi

doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) şi să instalaţi startere noi în caz de schimbare a lămpilor.

• 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.

Cote

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

General information

Baza elementului de fixare G13

 
Light technical

Randament luminos (nominal) (nom.) 88 lm/W

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

 
Mechanical and housing

Formă bec T8

 
Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (max.) 3 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg

Light technical

Order

Code

Full Product

Name

Coordonată

cromatică X

(nom.)

Coordonată

cromatică Y

(nom.)

Denumirea

culorii

Temperatură

de culoare

corelată (nom.)

89277540 MASTER TL-

D Xtreme

36W/865

1SL/25

0,313 0,337 Lumină

naturală rece

6500 K

Order

Code

Full Product

Name

Coordonată

cromatică X

(nom.)

Coordonată

cromatică Y

(nom.)

Denumirea

culorii

Temperatură

de culoare

corelată (nom.)

55886240 MASTER TL-

D Xtreme

58W/840

1SL/25

0,38 0,38 Alb rece

(CW)

4000 K

Operating and electrical

Order Code Full Product Name Curent lampă (nom.)

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

Order Code Full Product Name Curent lampă (nom.)

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

MASTER TL-D Xtreme
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Approval and application

Order Code Full Product Name Consum de energie kWh/1000 h

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

Order Code Full Product Name Consum de energie kWh/1000 h

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

MASTER TL-D Xtreme
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