
 

 

 
ZASILANA Z BATERII │ LEKKA  

PRZENOŚNA 
• Lampa Labino® TrAc Light PRO UV ma niezrównaną 

intensywność promieniowania UV, powodując 
szczególnie silne wzbudzenia materiału fluorescen-
cyjnego, dzięki czemu można widzieć w świetle 
dziennym i z dużej odległości szczegóły, które były 
niewidoczne przy zastosowaniu dawniejszej techno-
logii. 

• Lampa Labino® TrAc Light PRO UV jest dwuczę-
ściową lampą składającą się z naświetlacza i osob-
nego zespołu zawierającego baterie litowe. Lampa 
może pracować bezprzewodowo, ponieważ jest za-
silana z baterii. Daje to dużą elastyczność i możli-
wość pracy prawie wszędzie. 

• Lampa Labino® TrAc Light PRO UV może być pod-
łączona do gniazda sieciowego i jednocześnie pra-
cować, używając specjalnej ładowarki. (Tę lampę 
wolno ładować tylko za pomocą ładowarki Labino® 
TrAc Light PRO.) 

• Lampa Labino® TrAc Light PRO UV jest lekka i łatwa 
do manipulacji, waży tylko 1,1 kg. Lekka jest nawet 
bateria ważąca tylko 2,4 kg. Lampa uzyskuje pełną 
moc w ciągu 5 - 15 sekund i może być załączana i 
wyłączana kiedykolwiek, bez potrzeby wstępnego 
ochłodzenia. 

 
 

• Lampy Labino® TrAc Light PRO UV bazują na 
dwóch głównych elementach: gazowej lampie wyła-
dowczej Labino DUV-35 W (technologia MPXL) i 
stateczniku Labino Trigger Ballast (elektronika). 
Technologia interfejsu między tymi elementami daje 
niezrównaną moc wyjściową. 

 

 

Światło szerokostrumieniowe 
• Kąt rozsyłu wiązki około 45° 
• Napromieniowanie ≈ 3 000 μW/cm2  

w odległości 38 cm 

Światło średniostrumieniowe 
• Kąt rozsyłu wiązki około 20° 
• Napromieniowanie ≈ 8 000 μW/cm2  

w odległości 38 cm 

Światło punktowe 
• Kąt rozsyłu wiązki około 3,5° 
• Napromieniowanie ≈ 45 000 μW/cm2  

w odległości 38 cm 
 

 

Uchwyty 
• Otwarty uchwyt krótki 
• Uchwyt pistoletowy 

Napięcie 
• Ładowarka: 100 - 240 VAC 
• Bateria wewnętrzna: 12/24 V DC 
• Moc wejściowa: 43 W 
• Moc wyjściowa: 35 W 

Bateria 
• Akumulator 14,8 V Li-ion 
• Czas pracy: 2,5 h ± 5 % 
• Czas ładowania: ok. 6 h 
• Lampa jest wysyłana w stanie cał-

kowicie naładowanym. 
• Ładować tylko ładowarką Labino® 

TrAc Light PRO. 
• Ładowanie z gniazda sieciowego 

przy użyciu ładowarki sieciowej. 
• Może pracować podczas ładowa-

nia. 

Informacje dodatkowe 
• Waga: urządzenie ręczne 1,1 kg; 

zespół bateryjny 2,4 kg 
• Stabilność mechaniczna (żarów-

ka): IEC 810 
• Żywotność (żarówki): około 2 000 h 
• Długość fali: UV-A, szczyt przy  

365 nm 
• Czas rozruchu: pełna moc  

po 5 - 15 s 
• Materiał obudowy: anodowane 

aluminium, tworzywo sztuczne 
PA6-30 

• Obudowa ma wyfrezowane szcze-
liny dla urządzeń mocujących 

• Aprobaty CE, ETL/cETL 
• Klasa ochrony IP65, pyłoodpor-

ność i czasowa odporność na 
strumień wody 

 

Lampa Labino® TrAc Light PRO-UV 

DANE TECHNICZNE 

Labino AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia wynikające z procedur testowania stosowanych  
przy atestacji wyrobu Labino ani za nieprzewidziane błędy lub pominięcia w materiałach cyfrowych lub drukowanych 

www.labino.com                              www.ndt-system.pl 


