
Svetelný zdroj na
overovanie pravosti
peňazí
TL Mini Blacklight Blue

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený

z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len

minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu

materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie,

kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike,

filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov

v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Výhody
• Rýchla detekcia materiálov odrážajúcich UV žiarenie

• Vytvára špeciálne svetelné efekty a atmosféru

Vlastnosti
• Rovný vonkajší plášť

Aplikácie
• Detekcia a analýza v textilnom a chemickom priemysle

• Bankovníctvo a súdna veda

• Špeciálne efekty v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách, svetelné

nápisy

Varovanie a ochrana
• Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije,

miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného

plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
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Rozmerový obrázok
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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

Všeobecné informácie

Pätica krytky G5

 
Svetelné technické

Označenie farby Blacklight Blue

 
Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T5

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Lamp Current (Nom) Napätie (nom.)

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 Lamp Current (Nom) Napätie (nom.)

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

TL Mini Blacklight Blue
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