Lighting

Uzun ömürlü floresanlı
aydınlatma
MASTER TL5 High Output Xtra
Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) bir TL5 High Output lambasının avantajlarını (TL5 HO
lambaları, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlar için çok uygundur ve mükemmel
lümen sürekliliği ve renksel geriverim sağlarlar) uzun ve güvenilir bir kullanım
ömrüyle bir araya getirmektedir. Bu da sonuç olarak, son derece düşük bakım
maliyetleri ve pahalı spot yenilemelerinden kurtulma anlamına gelir. Ana uygulama
alanları arasında lamba yenileme maliyetlerinin ve/veya iş kesintisi maliyetlerinin
yüksek olduğu yerler bulunur.

Faydaları
• Longer lifetime and fewer early failures mean lower maintenance costs and
facilitate change from spot to group replacement
• Less waste and disposal cost at end-of-life
• Allows system miniaturisation with maximum luminaire design freedom

Özellikler
• Significant reduction of early failures through advanced long life technology
• Extra long lifetime
• Designed for high light output and system miniaturization (40% thinner than TL-D
lamps)
• Maximum light output reached at approximately 35 °C in free-burning position if
an electronic driver with cut-off feature is used
• Low mercury dose

Uygulama
• Where maintenance costs are high, e.g. high ceilings or other hard-to-reach
locations
• Department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas
like car parks and railway stations
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Bilgi değişimi

MASTER TL5 High Output Xtra

Versions

Boyutlu çizim
Product

D (max) A (max)

MASTER TL5 HO Xtra

17 mm

B (max)

B (min)

C (max)

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

D

80W/840 SLV/20

A
B
C

© 2018 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin
herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu
belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

www.lighting.philips.com

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

2018, Ekim 10 - Bilgi değişimi

