Labino UVG3 zaklamp

							
De Labino UVG3 zaklamp is een stevige en compacte UV-A LED-zaklamp. De zaklamp bevat een speciaal
filter dat ervoor zorgt dat het wit licht van de lamp niet doorgelaten wordt waardoor alleen de UV 365
nm zichtbaar is.

De Labino zaklamp is voorzien van 1 UV-A led. De led lamp hoeft niet op te warmen en is direct inzetbaar.
De aan/uit schakelaar is middels een drukknop op de achterzijde van de lamp geplaatst. Door de lange
werktijd van 3 uur op één batterij is de lamp erg geschikt voor mobiele controles.
De Labino zaklamp is leverbaar in een spotlight, midlight en een floodlight uitvoering.

De Labino UVG3 set bestaat uit:
√

Zaklamp

√

Auto-oplader

√
√
√

Oplader

2 oplaadbare batterijen
Riemholster

Heeft u ook een koffer en een UV beschermbril nodig, dan raden wij u aan de Labino UVG3 kit aan te schaffen.
Technische specificaties
UV bundel, afhankelijk van uitvoering;
√

√

√

Spotlight >20.000 µW/cm² op 38 cm

Diameter 30 mm op 38 cm

Zichtbaar licht: < 1 Lux / 0.09 fc

Midlight >8.000 µW/cm² op 38 cm

Diameter: 100 mm op 38 cm

Zichtbaar licht: < 1 Lux / 0.09 fc

Floodlight >2.000 µW/cm² op 38 cm

Diameter 130 mm op 38 cm

Zichtbaar licht: < 1 Lux / 0.09 fc
LED
√

1 UV-A LED, golflengte UV-A piek op 365 nm.

Batterij
√ 2200 mAh Lithium-Ion, 3,7 V
√ Werktijd 3 uur
√ Oplaadtijd accu 8 uur
√ Werkt op 1 oplaadbare batterij
√ Is voorzien van een interne regelaar om wisselingen in
lichtintensiteit te voorkomen bij lagere batterijspanning.
Batterijoplader
√ 100-240 VAC batterijoplader
√ 12 Volt autolader
√ Capaciteit 2 batterijen die samen of onafhankelijk van
elkaar geladen worden.

Heeft u vragen over de UVG3 zaklamp? Neem dan contact met ons op via 013-511 4636 of sales@securitech.nl.
Wij helpen u graag verder!
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