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Philips har et meget omfattende sortiment, så du nemt kan finde det rigtige LED-lysrør til 
ethvert behov, enhver plan og ethvert budget. Følg de tre trin nedenfor for at vælge det rigtige 
LED-lysrør og spar energi med det samme.

Sådan vælger du det 
rigtige LED-lysrør

Vores globale brands:

Tilslutningsbens sikkerhed
• Det er sikkert at berøre endekapper under 

installationen
• Den integrerede driver er isoleret fra 

tilgængelige dele
• Opfylder UL- og IEC-sikkerhedskrav  

for tilslutningsben

Vælg Philips LED-lysrør til:

Problemfri kompatibilitet
• Ikke behov for udskiftning af  

ledninger eller drivere
• InstantFit-løsninger fungerer med  

elektroniske HF-forkoblinger
• Universal LED-lysrør til rådighed:  

kompatible med EM-forkoblinger,  
HF-forkoblinger og netspænding

Hurtig og nem installation
Philips LED- lysrør er ægte eftermonte-
ringsløsninger og de hurtigste at installere

Pålidelig ydelse
• Lav tidlig fejlfrekvens
• Garanti op til 10 år
• Robust over for intervaller mellem tænd/sluk

#01  Hvilken forkobling bruger du nu?
Har dit armatur en glimtænder?  
Denne figur viser, hvor glimtænderen typisk er placeret i et 
åbent eller lukket armatur til 1200 og 1500 mm rør.

Ja
Dette armatur fungerer 
med elektromagnetisk 
(EM) forkobling. Udskift 
den gamle glimtænder 
med den nye (EM) LED-
tænder, der følger med i 
pakken, og installer LED-
lysrøret (EM/Mains eller 
Universal).

Nej 
Armaturet fungerer på 
højfrekvensforkoblinger 
(HF). Det er ikke 
nødvendigt at skifte 
drivere eller ledninger. 
Tjek, om forkoblingen 
er kompatibel, og vælg 
et InstantFit HF- eller 
Universal LED-rør.

Vil du omkoble til direkte 
netspænding?
Hvis din forkobling ikke er 
kompatibel, eller hvis du 
ønsker at udskifte den. 
Klip ledningerne, afmonter 
forkoblingen, og tilslut 
direkte til lysnettet. Vælg 
et EM/Mains-, Mains- eller 
Universal LED-rør.

Eller vælg Universal!
Philips Universal (UN) LED-
rør fungerer i alle tilfælde.  

Vores infografik beskriver 
tydeligt, hvordan man installerer 
LED-lysrøret på hver forkobling
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Industri
Brændetid:  
varierer; maks. 24/7
Krav til belysning: 
200–500+ lux

Lagre/fabrikker
Brændetid:  
12-24 timer dagligt  
Krav til belysning: 
200–300 lux

Parkeringsanlæg
Brændetid: 
24/7  
Krav til belysning: 
200+ lux

Supermarkeder/
detailhandel
Brændetid: 
12-24 timer dagligt  
Krav til belysning: 
500+ lux

Kontorer/skoler/
sundhedssektoren
Brændetid: som regel 
12 timer dagligt  
Krav til belysning: 
500+ lux

Offentlige 
bygninger
Brændetid: 
12-24 timer dagligt  
Krav til belysning: 
100–500+ lux

Værdi og 
egenskaber:

MasterConnect LED- 
lysrør er  Interact Ready 
og kan  integreres i 
smarte belysnings-
systemer til personlig 
og automatiseret 
lysstyring.

MASTER-serien er det 
rigtige valg til ethvert 
projekt, der kræver 
den bedste ydeevne.

MASTER Value-serien 
tilbyder fremragende 
ydeevne til intensivt 
brug og krævende 
anvendelsessenarier.

Vi har det rigtige Philips LED-produkt til enhver opgave.

Find alt, hvad du behøver, på signify.com/installatorer

#02  
Philips har et omfattende sortiment, så du altid kan finde en 
kvalitetsløsning i det rette prisleje.

#03  Hvad er dit anvendelsesområde?

Vælg CorePro LED- 
lysrør til udskiftning 
af lysstofrør til dagligt 
brug.

Hvad har du brug for, og hvad  
er dit budget?

https://www.signify.com/da-dk/el-installatorer
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