
T8 T5

Hurtig installationsvejledning
Philips LED-lysrør

Har dit armatur en starter?

T8 T5

Ja Nej

1.  Sluk for  
strømforsyningen

2.  Fjern lysrøret

4.  Installer LED-
starter

5.  Installer LED-lysrør 
(T8; EM/Net  
eller UN) med  
lysåbningen nedad

3.  Fjern starteren

6.  Tænd for  
strømforsyningen

Installationsvejledning til 
Elektromagnetisk ballast (EM)

Der er et Philips LED-lysrør til enhver applikation

Enkelhed og ultraeffektivitet gør Philips LED-lysrør til den hurtigste og 
nemmeste måde at opgradere til LED for øjeblikkelige energibesparelser 

over en lang og pålidelig levetid. 

Det er nemt at finde de rigtige LED-rør til forskellige projekter, behov og 
budgetter med den omfattende Philips-portefølje. Det sikrer, at du altid har 

en kvalitetsløsning til den pris, du ønsker.

philips.com/ledtube

Vores globale brands:

© 2022 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify giver ingen repræsentation 
eller garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af   oplysningerne inkluderet heri og er ikke ansvarlig for handlinger i Oplysningerne 
i dette dokument er ikke ment som et kommercielt tilbud og udgør ikke en del af ethvert tilbud eller kontrakt, medmindre andet er aftalt 
af Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify 
Holding eller deres respektive ejere.

Find alt, hvad du skal bruge, for at arbejde  
bedre, hurtigere og nemmere på   

signify.com/installatorer

Pro-tip til valg af et Philips LED-lysrør:
se på ringene!

1.  Kontroller HF  
elektronisk  
forkoblingsversion

2.  Bekræft HF  
elektronisk ballast 
kompatibilitet

4.  Fjern lysrøret 5.  Installer LED-lysrør 
(InstantFit HF eller 
UN) med lysåbningen 
nedad

3.  Sluk for  
strømforsyningen

6.  Tænd for  
strømforsyningen

eller find den på 
philips.com/ledtube

Når ballastkom-
patibilitet er 
bekræftet

Installationsvejledning til 
Højfrekvent elektronisk ballast (HF)T8 T5

1.  Sluk for  
strømforsyningen

2.  Fjern lysrøret 3.   Fjern dækslet for at 
blotlægge ballasten

 

4.   Klip ledninger og fjern ballast
 

6.  LED-lysrør (T8  
eller T5; EM/Net,  
Net eller UN)

7.  Tænd for  
strømforsyningen

5a.  Gælder for T8 EM/Net,  
T8 UN og T5 net

5b.  Gælder for T8 EM/Net

En ring: EM/Net 
(Elektromagnetisk forkobling 

eller direkte lysnettet)

To ringe: HF 
(Højfrekvent  

elektronisk ballast)

Tre ringe: FN 
(Universel)

T8 T8 T8

Ingen ring 
/én ring: Lysnet 

(Elektromagnetisk forkobling 
eller direkte lysnettet)

T5

To ringe: HF 
(Højfrekvent  

elektronisk ballast)

T5

Installationsvejledning til 
direkte netforbindelse

LED-lysrør giver den hurtigste og enkelste måde at konvertere eksisterende  
armaturer til LED-teknologi. Installationen er 100% sikker og fuldstændig uproblematisk,

på grund af lysrør-til-lysrør udskiftning. 

Brug vores hurtige guides nedenfor og få  vejledning om, hvordan du installerer
et LED-lysrør på eksisterende ballast.

Vælg den korrekte installationsvejledning iht.
til ballasttypen nedenfor.

Hvilken type LED-lysrør har du brug for?

eller

T8

https://www.lighting.philips.dk/produkter/lyskilder/led-lyskilder/led-lysror
http://signify.com/installatorer
https://www.lighting.philips.dk/produkter/lyskilder/led-lyskilder/led-lysror
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/20220405-led-tube-hf-ballast-compatibility-list-q1-2022.pdf
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/20220405-led-tube-hf-ballast-compatibility-list-q1-2022.pdf
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