
MASTER PL-T Xtra
32W/830/4P 1CT
Popis produktové skupiny
Úsporná kompaktní zářivka
Kompaktní nízkotlaká rtuťová výbojka s
dlouhým obloukem
Zářivka se skládá ze šesti paralelních,
úzkých flourescenčních trubic

Vlastnosti:
• Čtyřkolíková patice bez startéru a kondenzátoru
• Dlouhá životnost a spolehlivost
• Rychlý náběh za všech okolností
• Významné snížení pravděpodobnosti předčasných selhání
• Revoluční spojení jednotlivých trubic

Životní prostředí:
• Dobrá volba pro životní prostředí díky dlouhé životnosti, vysoké energetické účinnosti a nízkému obsahu rtuti
• Tento sortiment produktů překonává požadavky evropské normy omezující vliv nebezpečných látek (norma RoHS,

platná od 1. července 2006) a je v souladu se Směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE,
platná od 13. srpna 2005)   

Výhody:
• Velmi dlouhá životnost
• Optimální světelný výstup i při dlouhodobém používání
• Delší životnost a snížený počet předčasných selhání vede k výraznému snížení provozních nákladů a usnadňují

přechod od výměny jednotlivých světelných zdrojů ke skupinové (hromadné) výměně
• O 15% více světla než obdobné zdroje

Použití:
• Určené k všeobecnému nebo přídavnému osvětlení v profesionálních i poloprofesionálních aplikacích
• Vhodné pro použití v aplikacích, kde jsou vysoké provozní náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa): obchodní

domy, supermarkety, sklady, veřejná prostranství

Systém:
• Zdroj určený pro provoz s HF elektronickými předřadníky, umožňující nezávislost na kolísání síťového napětí
• Nejlepší výkon při použití elektronického předřadníku s funkcí předehřátí

Údaje o produktu
Objednávkové císlo 897404 70
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Údaje o produktu
Kód produktu 871150089740470
Název produktu MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT
Název objednávaného produktu N MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX
Druh balení N 1 karton
Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 5X10BOX
Pocet balení v transportním balení 50
EAN produktu 8711500897404
Bar code on intermediate packing - EAN2 8711500897411
EAN transportního balení 8711500897428
Logistic code(s) - 12NC 9279 125 83014
ILCOS kód N FSM-32/30/1B-E-GX24q=3
Hmotnost produktu 70.000 GR
Nový kód
Patice GX24q-3
Způsob montáže /4P [4 kolíky]
Příkon zdroje 32W
Energetický štítek B
Obsah rtuti 3.0 mg
Kód barvy 830 [CCT of 3000K]
Index podání barev 82 Ra8
Označení barvy světla (text) Teplá bílá
Teplota chromatičnosti 3000 K
Světelný tok zdroje EM - Lm
Světelný tok zdroje EL 2400 Lm
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MASTER PL-T Xtra 32W

Patice GX24q-3

MASTER PL-T Xtra/830
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MASTER PL-T Xtra/830

MASTER PL-T Xtra GX24q-3

A B C D

Název
produktu Max Max Max Max

MASTER
PL-T Xtra

32W/
830/4P

1CT

98.7 123.0 138.7 41.0

4

10/3/2008


