
 

 

Labino® UVG5 Fejlámpa 
 
 
 
 
 

365 nm│Szabaddá teszi a kezeket 
│Spotfény vagy középfény 

 
*  A Labino® UVG5 egy kisméretű, kis súlyú, UV-A 

LED fejlámpa. Kifejezetten arra lett kifejlesztve, 
hogy a vizsgáló kezeit szabaddá tegye a vizsgálat 
során.  

 
*  A lámpa három különböző szögbe állítható, a 

felhasználó megváltoztathatja a fény szögét 
vizsgálat közben. A gumiszalagok állíthatóak és 
úgy tervezték őket, hogy illeszkedjenek a 
sisakokhoz vagy közvetlenül fejre is helyezhetők. 
Az elem a szerkezet hátsó részében található, 
ezért nem lóg semmilyen felesleges kábel a 
lámpából.   

 
*  A Labino® UVG5 fejlámpa egy egyedülálló fehér 

szűrőblokkal van felszerelve, ami minimalizálja a 
fehérfényt és korlátozza a tükröződést. A fény 
biztosítja a kiváló kontrasztot a roncsolásmentes 
vizsgálatok végzéséhez.  

 
*  A Labino® UVG5 fejlámpa tartalmaz 1 ultra-viola 

fényt kibocsátó diódát (LED). A LED UV fényt hoz 
létre, aminek 365 nm csúcsa alkalmassá teszi a 
roncsolásmentes vizsgálatokra.  

 
 
 

 
* Azonnal teljes teljesítmény érhető el. A KI/BE 

gomb a lámpa hátsó részén helyezkedik el, 
hogy megakadályozza a véletlen megnyomást.  

 
 * Teljes töltöttségen az elemek akár 3 óra 

használatot is biztosítanak. Újratölthetőek egy 
normál konnektorból vagy egy jármű 
szivargyújtójából a hozzátartozó töltőkkel. A 
készlet tartalmaz egy extra újratölthető elemet 
is.  

 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 

UV LED 
• UV fényforrás: UV A LED (1) 
• Intenzitás: 

- Spot: >15 000 µw/cm² 38cm-en 
- Középfény: > 6 500 µw/cm² 38cm-en 

• Látható fény: 
- Spot: 3Lux / ≈0.28 fc 
- Középfény: 2 Lux / ≈0.18 fc 

• Hullámhossz: 365 nm 
• 38 cm távolságról besugárzott terület 

átmérője): 
- Spot: 30 mm (1.2 inch) 
- Középfény: 100 mm (3.9 inch) 

 
     DISZTRIBÚTOR: 

     

 

 
Elem 
• 2200 mAh Lítium-Ion, 3.7 volt 
• Működési idő: kb. 3 óra 
• Töltési idő: kb. 8 óra 
• 1 db elem szükséges a 

működéshez 
 

 
 
 
 
 

 
Töltő 
• 1db 100-240 VAC töltő 

konnektoros használathoz 
• 1db 12 V töltő járműben való 

használathoz szivargyújtó 
segítségével 

• Kapacitás: két elem is tölthető 
egyszerre 

 
Méretek 
• Súly elemmel együtt:  
 266 gr (9.4 uncia) 

 
 
 
The Labino® UVG5-Fejlámpa készlet 
• UVG5-Fejlámpa 
• Töltő konnektoros 

használathoz 
• Töltő járműben való 

használathoz szivargyújtó 
segítségével  

• 2 db elem (1+1 extra) 
 
Certifikáció 
• Minden alkotóelem a Labino 

Torch Light lámpatípusba 
tartozik, ami RoHS 
certifikációval rendelkezik a 
2002/95/EG szabványnak  
megfelelően 

• CE minősítés  
 
 
 
 

 
A Labino AB nem vonható felelősségre a vizsgálati eljárásokból 
származó esetleges hibák vagy hiányosságok miatt, ami bármely 
Labino AB termék teljesítményének validálási használata során 
történt. Sem pedig a digitális vagy nyomtatott formában megjelenő, 
előre nem látható hibák vagy hiányosságok miatt.  

 
 

 

www.labino.com 
 
 

UV LÁMPA ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN! 

 


