
Lyskilde for kontroll
av pengesedler.
TL Mini Blacklight Blue

Denne TL Miniature-lyskilden (rørdiameter 16 mm) er produsert av blått (mørk blått)

glass med blacklight som sender UV-A-stråling, men som bare gir et minimum av

synlig lys. Det er en perfekt løsning for rask registrering av UV-reflekterende

materialer. Det brukes spesielt til testing, inspeksjon og analyse i forskjellige

industrier, f.eks. kriminologi, filateri og medisin. Videre brukes det for å skape

spesialeffekter i underholdningsbransjen, f.eks. på nattklubber og i teatre.

Fordeler
• Hurtig gjennkjennelse av UV-reflekterende materialer

• Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

Funksjoner
• Blå lamper med blacklight har en rett ytterkolbe

Søknad
• Deteksjon og analyse i tekstil - og kjemikaliebransjen

• Arkeologi, bankvesen, rettsvitenskap, næringsmiddelindustri, medisin, mineralogi,

filateli

• Spesialeffekter på nattklubber, diskoteker og teatre

• Skiltbelysning

Warnings and safety
• Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk

støvsuger.
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Versions

LPPR TLBMINI 0001

Målskisse

A

B

C

D

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL 6W BLB 1FM/10X25CC 16 mm 212,1 mm 219,2 mm 216,8 mm 226,3 mm

TL Mini Blacklight Blue

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller

fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette

dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe

annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com

2023, April 15 - data kan endres


