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MASTER PL-R Eco är ett extremt effektivt kompaktlysrör för nedåtriktad belysning

med sex parallella rör med en ny och innovativ ”twist and lock”-bas. Ljuskällan är

avsedd för användning tillsammans med elektroniska driftdon och innehåller Philips

patenterade bryggteknik för garanterat optimal prestanda och betydligt högre

ljusutbyte jämfört med vanliga kompaktlysrör. Dessutom har MASTER PL-R Eco-

produkterna mer än dubbla livslängden jämfört med standardversionerna, tack vare

det överlägsna ljusflödet. Den innovativa ”twist-and-lock”-basen gör installation

och avinstallation säker och stabil montering inuti armaturen.

Fördelar
• Upp till 50 % lägre energiförbrukning jämfört med 18 och 26 W PL-C/T med

elektromagnetiska driftdon för jämförbara belysningsnivåer

• Upp till 25 % lägre energiförbrukning jämfört med 18 och 26 W PL-C/T med

elektroniska driftdon för jämförbara belysningsnivåer

• Lampbas med "twist-and-lock"-funktion för enkelt lampbyte och stabil montering

inuti armaturen

• Längre livslängd och färre tidiga bortfall innebär mindre jobb och möjliggör enkel

övergång från punkt- till gruppersättning

• Dimbar ned till 10 %

Funktioner
• 4-stiftslampbas GR14q-1 med "twist and lock"-funktion utan tändare och

kondensator

• Högsta ljusflöde uppnås vid cirka 35–40° C i valfritt brinnläge med sockeln uppåt

• Lysrör med trifosforteknik

• Extra lång livslängd och färre tidiga bortfall

• Mycket låg ljusnedgång under lampans livslängd

• Livslängd på 19 000 timmar
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Användning
• Avsedd för nedåtriktad allmänbelysning för (semi-)professionellt inomhusbruk:

kontor, butiker, sjukhus, myndighetsbyggnader och andra offentliga byggnader

• Perfekt för infällda eller utanpåliggande downlights eller väggmonterade

armaturer

• Lämplig för användningsområden med höga underhållskostnader (hög takhöjd,

svåråtkomligt): varuhus, stormarknader, lagerlokaler, produktionslokaler och

offentliga utrymmen

Varning och Säkerhet
• Lampans ljustekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt

typ av HF-styrdon

• Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder

• Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och

avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala

återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
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