
Pentru dezvăluirea
secretelor!
PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue este o lampă specială fluorescentă compactă de putere mică ce

emite o radiaţie UV de undă lungă pentru detectare şi analiză în arheologie,

verificarea banilor, criminalistică, industria alimentară, medicină, mineralogie, filatelie

precum şi pentru efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci, teatre şi pentru

iluminatul indicatoarelor. Versiunea cu 2 pini este concepută pentru funcţionarea cu

balast electromagnetic, versiunea cu 4 pini este concepută pentru funcţionarea cu

balast electronic. Ambele versiuni sunt prevăzute cu un soclu de tip cuplare/

decuplare.

Beneficii
• Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV

• Creează o atmosferă şi efecte de iluminat speciale

• Versiunea cu 4 pini: pornire fără efect de licărire şi reglarea intensităţii luminoase

posibilă până la 10%

Caracteristici
• Tehnologie fluorescentă cu fosfor UV de undă lungă

• Versiunea cu 2 pini: soclul cu 2 pini cu o carcasă care încorporează starterul

instantaneu şi condensatorul

• Versiunea cu 4 pini: soclu cu 4 pini

Cerere
• Detectare şi analiză în industria textilă şi cea chimică

• În sectorul bancar şi criminalistică

• Efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci şi teatre, şi pentru iluminatul

indicatoarelor

Product family leaflet, 2023, Aprilie 15 Informatie ce poate fi modificată

LightingLighting



Warnings and safety
• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Versions

LPPR PLSBLB 0001

Cote

A

B

C

D1D Product D1 (max) B (max)

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

A

B

C

D1D Product D1 (max) B (max)

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

PL-S Blacklight Blue
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Light technical

Denumirea culorii Lumină de fundal

albastră

 
Operating and electrical

Curent lampă (nom.) 0,17 A

Tensiune (nom.) 60 V

 
Mechanical and housing

Formă bec 2XT12

 
Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg

General information

Order Code Full Product Name Baza elementului de fixare

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

Order Code Full Product Name Baza elementului de fixare

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

PL-S Blacklight Blue
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