
Lägsta totala
driftkostnaderna och
högsta ljusflödet!
MASTER PL-T Xtra 4 stift

MASTER PL-T Xtra är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän

nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre

belysningsnivåer krävs. Ljuskällorna MASTER PL-T Xtra ger dessutom betydligt lägre

driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en

MASTER PL-T-standardljuskälla, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall.

Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda och ger mer ljus och

högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift

med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar
• Extra lång livslängd

• Längre livslängd och få tidiga lampbortfall ger mindre problem och lägre

underhållskostnader vid gruppbyte

• Optimal ljusprestanda vid långa brinntider

• Betydligt mer ljus (cirka 15 % högre) per ljuskälla än normalt

Funktioner
• 4-stiftsbas

• Philips bryggteknik

• Extra lång livslängd och färre tidiga bortfall

• Lysrör med trifosforteknik

• Låg ljusnedgång under ljuskällans livslängd

• Snabb tändning
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Användning
• Avsedd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö

• Idealisk för infällda eller ytmonterade downlights, väggarmaturer och

utomhusbelysning

• Lämplig i användningsområden där underhållskostnaderna är höga (höga

takhöjder, svåra att komma åt). T.ex. varuhus, stormarknader, köpcentra, lager och

allmänna utrymmen.

Varning och Säkerhet
• Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition

samt vilket HF-driftdon som används

• Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt

• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra

rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på

närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions

LPPR PLT4PLTG 32W LPPR PLT4PLTG 42W

Måttskiss

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

MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX 41,0 mm 98,7 mm 123,0 mm 138,7 mm
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Måttskiss
A

D

B

C

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

MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/

5X10BOX

41,0 mm 120,7 mm 145,0 mm 160,7 mm

MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/

5X10BOX

41,0 mm 120,7 mm 145,0 mm 160,7 mm

Drift och elektricitet

Lampström (nom) 0,320 A

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) 3 mg

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) 3,0 mg

Allmän information

Order Code Full Product Name Sockel

89743570 MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX GX24Q-3

89746670 MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX GX24Q-4

Order Code Full Product Name Sockel

89749770 MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX GX24Q-4

Ljusteknik

Order Code Full Product Name

Kromaticitetskoordinat X

(nom)

Kromaticitetskoordinat Y

(nom) Färgbeteckning

Korrelerad

färgtemperatur (nom)

ljusutbyte (klassning)

(nom)

89743570 MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P

1CT/5X10BOX

0,38 0,38 Kallvit (CW) 4000 K 75 lm/W

89746670 MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P

1CT/5X10BOX

0,44 0,403 Varmvit (WW) 3000 K 74 lm/W

89749770 MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P

1CT/5X10BOX

0,38 0,38 Kallvit (CW) 4000 K 74 lm/W

Användning och godkännande

Order Code Full Product Name

Energiförbrukning kWh/

1 000 tim

89743570 MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/

5X10BOX

32 kWh

89746670 MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/

5X10BOX

42 kWh

Order Code Full Product Name

Energiförbrukning kWh/

1 000 tim

89749770 MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/

5X10BOX

42 kWh
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