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Prijzen Philips Master ledtubes. 

Nieuws: Wij maken ook ledtubes op maat.  

Bijv: 105 cm 4000k € 24,- en 44 cm 4000k € 18,- 

 

Alle producten voldoen aan de EIA en LM-79-08 norm  

Onze service: Bij defect komen wij bij u langs (binnen het 
garantietermijn) om de nieuwe ledtube om te wisselen met de defecte ledtube. Geen montage. 

EOC Code bij bestelling  
geldt alleen voor 6500K 

Philips HO Master LEDTubes 600mm 3-4-6500K 8W 1000Lm 
straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

 € 10,50 69751100 

Philips HO Master LEDTubes 900mm 4-6500K 12W 1575Lm 
straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

€ 14,00 68710900 

Philips HO Master LEDTubes 1200mm 3-4-6500K 12,5W 
2100Lm straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

€ 15,00 59239400 

Philips HO Master LEDTubes 1500mm 3-4-6500K 18,2W 
3100Lm straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

€ 17,40 59245500 

Philips VLE HO Master LEDTubes 600mm 3-4-6500K 8W 
1000Lm straalhoek: 240 – 5 jaar garantie. 

€ 8,85 64683700 

Philips VLE HO Master LEDTubes 1200mm 3-4-6500K 14W 
2100Lm straalhoek: 240 – 5 jaar garantie. 

€ 12,75 64689900 

Philips VLE HO Master LEDTubes 1500mm 3-4-6500K 20,5W 
3100Lm straalhoek: 240 – 5 jaar garantie 

€ 14,20 64695000 

BOVENSTAANDE LEDTUBES ZIJN GESCHIKT VOOR 4 MTR. 
HOOGTE 

  

Philips VLE UO Master LEDTubes 1200mm 3-4-6500K 16W 
2500Lm straalhoek: 240 – 5 jaar garantie 

€ 13,90 64701800 

Philips VLE UO Master LEDTubes 1500mm 3-4-6500K 24W 
3700Lm straalhoek: 240 – 5 jaar garantie 

€ 18,80 64707000 

Philips UO Master LEDTubes 1200mm 3-4-6500K 15,5W 
2500Lm straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

€ 16,90 64725400 

Philips UO Master LEDTubes 1500mm 3-4-6500K 23W 3700Lm 
straalhoek: 160 – 5 jaar garantie 

€ 23,00 64731500 

BOVENSTAANDE LEDTUBES VANAF 4 MTR TOT ± 10 MTR.   
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VSA LED Armatuur uitschakelen 
TL buizen vervangen in armaturen met starters 

Dit is zijn de meest voorkomende armaturen.  Waarschijnlijk flikkeren de TL buizen bij het inschakelen 
van de TL balken. Dit wordt veroorzaakt doordat er gebruik wordt gemaakt van een elektromagnetisch 
voorschakelapparaat(ballast) met starters. Dit is het blok dat in het armatuur zit en niet direct zichtbaar 
is zonder het armatuur te openen. 

Bij armaturen met TL buizen van 120 cm en 150 cm en bij armaturen met 1 TL buis van 60 cm of 90 
cm, kunt u het volgende stappenplan volgen (u heeft geen gereedschap nodig bij deze methode): 

1. Zorg er altijd voor dat de elektriciteit uitgeschakeld is; 
2. Verwijder de oude TL buis. Dit kunt u doen door de TL buis een kwartslag te draaien en uit de voetjes 

naar beneden te schuiven; 
3. Draai ook alle starters uit het armatuur; 
4. Zet de Led TL lampen in de voetjes van het armatuur (precies waar eerst de TL buizen zaten); 
5. Schakel de elektriciteit weer in en de Led TL verlichting zal direct werken. 

 
 
Het uitschakelen van de elektriciteit kunt u doen door middel van een lichtschakelaar. Maakt u geen 
gebruik van een lichtschakelaar? Dan kunt u ook de specifieke elektragroep tijdelijk uitschakelen. Een 
kleine opmerking bij stap 3: De starters kunt u ook uit het armatuur halen door ze een kwartslag op zij te 
draaien. Bij oude TL armaturen kan dit wat kracht vereisen. Let op dat u de starter niet forceert. Draai 
vervolgens de nieuwe meegeleverde Led starter op de plaats waar de oude starter zat. 
Het ombouwen van het armatuur is dus niet noodzakelijk en de TL buizen kunnen dus één-op-één 
vervangen worden door Led TL buizen in het bestaande armatuur. Dit is de gemakkelijkste manier van 
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https://www.ledwereld.nl/pcat/led-tl-buizen/led-tl-buis-60-cm
https://www.ledwereld.nl/pcat/led-tl-buizen/led-tl-buis-90-cm
https://www.ledwereld.nl/pcat/led-tl-buizen/led-tl-buis-90-cm
https://www.ledwereld.nl/pcat/led-tl-lampen/led-tl-buis-60-cm

