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365 nm │ Wolne ręce │ Spotlight lub Midlight 
• Latarka Labino® UVG4-HEAD Spotlight jest małą, 

lekką, diodową latarką czołową promieniowania UV-
A, przeznaczoną do uwolnienia rąk użytkownika 
podczas przeprowadzania kontroli. 

• Latarka może być ustawiona pod trzema różnymi 
kątami, a operator może przełączać kąt oświetlenia 
podczas kontroli. Gumowe paski są regulowane i 
zaprojektowane do użycia z kaskiem lub do zamo-
cowania bezpośrednio na głowie. Bateria znajduje 
się z tyłu konstrukcji, więc żadne luźne kable nie wi-
szą z lampy. 

• Latarka Labino® UVG4-HEAD zawiera jedną (1) dio-
dę elektroluminescencyjną (LED). Dioda wytwarza 
światło UV o szczytowej długości fali 365 nm, dzięki 
czemu jest odpowiednia do zastosowań przemysło-
wych, do badania przecieków i w dziedzinie bezpie-
czeństwa. 

• Natychmiast zostaje osiągnięta pełna moc. Przycisk 
ON/OFF znajduje się z tyłu lampy, co zapobiega 
przypadkowemu załączeniu. 

• Przy pełnym naładowaniu bateria zapewnia do 3 
godzin pracy. Załączone są ładowarki do ładowania 
z gniazda sieciowego lub samochodowego. Zestaw 
zawiera także dodatkowy akumulator. 

 

 

Dioda LED UV 
• Źródło UV: dioda LED UV A (1) 
• Intensywność: 

- Spotlight: > 18 000 μW/cm2 
w odległości 38 cm 

- Midlight: > 8 000 μW/cm2 
w odległości 38 cm 

• Światło widzialne: 
- Spotlight: < 7 lx 
- Midlight: < 5 lx 

• Długość fali: 365 nm 
• Średnica napromieniowania 

w odległości 38 cm: 
- Spotlight: 30 mm 
- Midlight: 100 mm 

 

Bateria 
• Litowo-jonowa 2200 mAh; 3,7 V 
• Czas pracy: ok. 3 h 
• Czas ładowania: ok. 8 h 
• Do pracy potrzeba jednej (1) baterii. 

 

Ładowarka 
• Jedna (1) ładowarka do gniazda sie-

ciowego 100/240 V AC 
• Jedna (1) ładowarka do gniazda za-

palniczki samochodowej 12 V 
• Wydajność: Można ładować jedno-

cześnie dwie baterie. 

Wymiary 
• Waga z baterią: 266 g 

Zestaw latarki Labino® UVG4-HEAD 
• Latarka UVG4-HEAD 
• Ładowarka do gniazda sieciowego 
• Ładowarka do gniazda zapalniczki 

samochodowej 
• Dwie (2) baterie (1 dodatkowa) 

Certyfikat 
• Wszystkie elementy zawarte w latarce 

Labino posiadają certyfikaty RoHS 
zgodne z 2002/95/EG. 

• Oznakowanie CE 

 

 

 

 
 

Labino AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub 
pominięcia wynikające z procedur testowania stosowanych przy 
sprawdzaniu charakterystyk wyrobu firmy Labino AB ani za nie-
przewidziane błędy lub pominięcia w materiałach cyfrowych lub 
drukowanych. 
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