
Az ideális fényforrás
bankjegyellenőrzéshe
z!
TL Mini Blacklight Blue

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült,

amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki.

Tökéletes megoldás az UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg

tesztelésre, ellenőrzésre és elemzésre használható különböző iparágakban, például

a kriminológia, a filatélia és az orvostudomány területén. Ezenkívül a

szórakoztatóiparban, például klubokban és színházakban is használható különleges

effektusok létrehozásához.

Előnyök
• UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése

• Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Szolgáltatások
• Egyenes külső burkolat

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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Versions

LPPR TLBMINI 0001

Méretezett rajza

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL 4W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 135,9 mm 143,0 mm 140,6 mm 150,1 mm

TL 6W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 212,1 mm 219,2 mm 216,8 mm 226,3 mm

TL 8W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat G5

 
Technikai adatok

Színmegjelölés Blacklight Blue

 
Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája T5

Működtetés és elektronika

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges) Feszültség (névleges)

95101427 TL 4W BLB 1FM/10X25CC 0,170 A 29 V

95098727 TL 6W BLB 1FM/10X25CC 0,170 A 42 V

Order Code Full Product Name

Fényforrás árama

(névleges) Feszültség (névleges)

95104527 TL 8W BLB 1FM/10X25CC 0,145 A 56 V

TL Mini Blacklight Blue
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TL Mini Blacklight Blue
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