Lighting

Descrierea produsului
Flexo Print
Lămpi tubulare cu descărcare în vapori de mercur la presiune joasă

Beneficii
• Cea mai bună potrivire cu foto-sensibilizatoare
• Putere maximă în zona iradiată

Caracteristici
• Acoperit în interior cu un praf fluorescent alb pentru convertirea radiaţiilor UV cu
undă scurtă în radiaţii actinice utile
• Emisie de radiaţie în domeniul 380 - 480 nm cu un maxim la 420 nm
• Distribuţie de energie spectrală conform sensitivităţii spectrale pentru diferite
tipuri de hârtie de copiere diazo
• Pentru frumuseţea inegalabilă a acvariilor marine, lămpile TL /03 "Aqua Coral" pot
fi folosite în combinaţie cu lămpile fluorescente "Natural Daylight" care au spectru
complet

Cerere
• Aparate de copiat diazo
• Acvarii marine
• Fototerapie (tratamentul icterului neonatal)

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.
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Flexo Print

Versions
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TL-K 40W UVA-1

40,5 mm
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604 mm
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