
Για να αποκαλύπτετε
μυστικά με αξιοπιστία
PL-S Blacklight Blue

Ο PL - S Blacklight Blue είναι ένας ειδικός λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής ισχύος που
εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία μικρόυ μήκους κύματος για εργασίες ανίχνευσης και
ανάλυσης στην αρχαιολογία, τον έλεγχο χαρτονομισμάτων, την εγκληματολογία, τη
βιομηχανία τροφίμων, την ιατρική, την ορυκτολογία, το φιλοτελισμό, καθως και για ειδικά εφέ
σε νυχτερινά κέντρα, ντίσκο, θέατρα και φωτισμό επιγραφών. Η έκδοση 2 ακίδων έχει
σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, η έκδοση 4 ακίδων έχει
σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν
κάλυκα λαμπτήρα "plug in"/απόσπασης

Οφέλη
• Γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία.

• Δημιουργεί ειδικές ατμόσφαιρες και εφέ φωτισμού
• Έκδοση 4 ακίδων εκκίνηση χωρίς αναλαμπή και δυνατότητα ρύθμισης έντασης έως το

10%

Χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία φθορισμού φωσφόρου υπεριώδους ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος
• Έκδοση 2 ακίδων: Κάλυκας 2 ακίδων με περίβλημα που ενσωματώνει τον ειδικό εκκινητή
άμεσης λειτουργίας και τον πυκνωτή

• Έκδοση 4 ακίδων: Κάλυκας 4 ακίδων

Εφαρμογή
• Ανίχνευση και ανάλυση στην κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία
• Τραπεζική και εγκληματολογία
• Ειδικά εφέ σε νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ και θέατρα και φωτισμός επιγραφών

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30

λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και
αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
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Versions

LPPR PLSBLB 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

A

B

C

D1D Product D1 (max) B (max)

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC 13,0 mm 145,0 mm

PL-S Blacklight Blue
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