
Fényt derít a titkokra
PL-S Blacklight Blue

A PL-S Blacklight Blue egy rendkívül alacsony fogyasztású, kompakt fénycső, amely

hosszúhullámú UV-fényt bocsát ki, ami észlelési és vizsgálati feladatokra

használható a régészet, bankjegyellenőrzés, kriminalisztika, élelmiszeripar,

orvostudomány, kőzettan és filatélia területén, továbbá különleges fényeffektusok

teremthetők vele éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban, illetve

figyelemfelkeltő világításra is alkalmas. A 2 érintkezős változat elektromágneses

előtéttel, a 4 érintkezős változat pedig elektronikus előtéttel használható. Mindkét

változat gyorscsatlakozós fejjel rendelkezik.

Előnyök
• UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése

• Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

• 4 érintkezős változat: villogásmentes gyújtás, fényerő-szabályozás akár 10%-ig

Szolgáltatások
• Hosszúhullámú UV-fényt kibocsátó fénycsöves foszfor technológia

• 2 érintkezős változat: 2 érintkezős fej, valamint a speciális gyors gyújtót és

kondenzátort magában foglaló ház

• 4 érintkezős változat: 4 érintkezős fej

Alkalmazás
• Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban

• Bankszektor és kriminalisztika

• Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és

színházakban

• figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság
• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát

30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le

újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!
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Méretezett rajza
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D1D Product D1 (max) B (max)

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 13,0 mm 145,0 mm
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D1D Product D1 (max) B (max)

PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC 13,0 mm 145,0 mm

Technikai adatok

Színmegjelölés Blacklight Blue

 
Működtetés és elektronika

Fényforrás árama (névleges) 0,17 A

Feszültség (névleges) 60 V

 
Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája 2XT12

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges) 3,0 mg

Általános információ

Order Code Full Product Name Fejelés - foglalat

95090180 PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC G23

Order Code Full Product Name Fejelés - foglalat

95093280 PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC 2G7

PL-S Blacklight Blue
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