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Ruční svítilna S9 UV
1W Edixeon UV
Praktická UV svítilna pro profesionály

Položka

Objednací kód NELW 700S9

EAN 5703296602006

Popis

Vysoce kvalitní a precizně zpracovaná svítilna s UV-LED světelným zdrojem a dosvitem 50 m, napájená alkalickými bateriemi. Svílna
emituje ultrafialové světlo, které reaguje s fosforem ve vybraných látkách a osvětluje fluorescenční molekuly. Této skutečnosti lze
využít při kontrole bankovek a kreditních karet, při detekci úniku chladící kapaliny z klimazací (svítilna je schváleno pro autorizovaný
test těsnosti), při detekci prasklin a poškození skel. Dále při vyhledávání minerálů, vazelíny a ropných produktů nebo stop krve,
moči, slin a spermatu. UV-světlo lze rovněž použít jako akcelerátor pro vytvrzení speciálních lepidel a adheziv. Svítilna je vodotěsná
a díky robustnímu hliníkovému pouzdru je odolná vůči mechanickému poškození. Taktickou ozubenou hlavici lze použít jako
záchranné kladivo k rozbití skla nebo prostředek k sebeobraně.
Hlavní výhody:
- ideální pro rychlé ověření pravosti platidel, detekci úniku kapalin nebo identifikaci stop tělesných tekutin
- 1W Edixeon UV-LED s vlnovou délkou 395 - 410 nm, dosvit 50 m
- doba svícení až 23 h
- schváleno pro autorizovaný test těsnosti klimatizací
- kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- vodotěsné a odolné hliníkové pouzdro s krytím IP 67 a dynam. pevností IK 07
- v nouzových situacích poslouží jako záchranné kladivo nebo obranný prostředek
- poutko pro zavěšení a pouzdro na opasek

 
Specifikace

• 1W Edixeon UV-LED
• vlnová délka 395 - 410 nm
• dosvit 50 m
• doba svícení 7 h (až do 10 lm) / 23 h (až do 1 lm)
• kompaktní rozměry, nízká hmotnost 
• odolné pouzdro z leteckého aluminia
• poutko pro zavěšení a pouzdro na opasek
• stupeň ochrany IP 67 / III
• dynamická pevnost IK 07
• pracovní teplota -5 °C až 40 °C
• alkalické baterie 3 x AAA Dracell součástí balení
• rozměry Ø32 x 123 mm
• hmotnost 118 g (vč. baterií)
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Další technické parametry.

Materiál hliník

Provedení tyčová svítilna

Délka 123

Světelný zdroj LED

Se světelným zdrojem ANO

Vodotěsné ANO

Barva tělesa černá

Dobíjecí NE

Typ baterie tužková baterie
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