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Od ponad 8-miu lat wytwarzamy lampy ciemniowe oparte o technologię LED.
Uzyskaliśmy wysoki współczynnik długoczasowej niezawodności naszych urządzeń.
Nieustannie doskonalimy nasze produkty, modernizując je i wprowadzając najnowsze
technologie.

Główną grupę naszych klientów stanowią laboratoria badań nieniszczących NDT, stosujące metodę RT, w których muszą być zapewnione warunki bezpiecznego oświetlenia dla
bardzo czułych materiałów tam wywoływanych.
W ostatnim roku dokonaliśmy wielu zmian w lampach, poprawiając ich design, oraz
zmieniając stosowane obudowy na trwalsze i elegantsze.

W najnowszych modelach lamp, zwiększyliśmy możliwość jeszcze precyzyjniejszej regulacji oświetlenia w ciemni, poprzez powiększenie ilości podprogramów ustalających siłę
światła lamp, z uwzględnieniem szczególnie czułych błon, takich jak AGFA STRUCTURIX
D7 i D8, tak aby uzyskać maksymalnie dużo światła, zachowując bezpieczne oświetlenie
robocze, poniżej progów określonych w dopuszczalnym przyroście wartości densytometrycznych zadymienia radiogramu.
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Wytwarzane w naszej firmie lampy ciemniowe posiadają własny układ zasilający ze sterownikiem mikroprocesorowym, umożliwiającym precyzyjną regulację światła. Rozwiązanie to polega na modulacji światła poprzez zmianę ilości bardzo krótko świecących
impulsów o stałej szerokości, ze zmienianą przerwą świecenia w jednostce czasu, wybieranych programatorem w ośmiu wariantach intensywności.
Zastosowana przez nas innowacyjna metoda, zapewnia znakomite widzenie dla operatora w warunkach oświetlenia ciemniowego i nie powoduje efektu zmęczenia jego wzroku, nawet po wielu godzinach pracy, a jednocześnie zapewnia wysokie bezpieczeństwo
materiałom światłoczułym. Osiągnęliśmy to poprzez ograniczenie ekspozycji halogenków srebra, wprowadzając długie przerwy pomiędzy poszczególnymi impulsami świetlnymi, znakomicie wykorzystując możliwości najnowszej technologii LED-owej.

W najnowszych modelach lamp zastosowaliśmy technologię montażu SMD, oraz poprawiliśmy modelowanie światła przez użycie potrójnych diod LED o bardzo szerokim kącie
promieniowania i dodatkowego zmiękczania światła przez dyfuzory z tworzywa PMMA.
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Nasze lampy spełniają wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo foto-biologiczne lamp i systemów lampowych".
Na dostarczane produkty udzielamy trzyletniej gwarancji, zapewniając także serwis pogwarancyjny.

Do produkcji naszych lamp wykorzystujemy podzespoły elektroniczne wyłącznie renomowanych producentów.
Staranny montaż i kilkudniowe testowanie każdej wytwarzanej lampy oraz zachowanie
zgodności z normami zharmonizowanymi podczas ich konstruowania, dają Państwu
pełną gwarancję zadowolenia.
Diody LED pochodzą z południowo-koreańskiej firmy OPTOSUPPLY i są przez nas selekcjonowane ze względu na dobór odpowiedniej długości fali świetlnej.
Na specjalne zamówienie, możemy wykonać lampę zasilaną z zewnętrznego transformatora bezpieczeństwa 24 VAC lub instalacji napięcia stałego 24 VDC.
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S V3
Rentgenograficzna

Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S V3 wykorzystuje wąskopasmową emisję
diod LED i przeznaczona jest do oświetlenia stanowiskowego w ciemniach radiograficznych NDT, z zalecanym montażem na ścianie bocznej. Źródłem światła są 32 czerwone
diody LED SMD w potrójnych obudowach PLCC6, emitujących falę świetlną o długości
660 nm i barwie dalekiej czerwieni.
Obudowa z profilu aluminiowego anodyzowanego na kolor czarny z dyfuzyjnym oknem
z PMMA, zapewnia stopień ochrony IP53 i pozwala na stosowanie lampy w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności.
Znakomicie znajduje swoje zastosowanie w mobilnych laboratoriach, zabudowanych na
samochodach dostawczych, z możliwością zasilania bezpośrednio z instalacji pojazdu.
Dodatkowo posiada potencjometr do indywidualnej regulacji, z możliwością zmniejszenia jaskrawości światła.
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Wymiary:
275 mm x 106 mm x 56 mm
100 mm

123 mm

275 mm

115 mm

106 mm

244 mm

56 mm

226 mm

Parametry emitowanego światła:
Źródłem światła w lampie ciemniowej są 32 diody LED SMD w obudowach PLCC6, emitujące falę świetlną
monochromatyczną o długości 660 nm i kolorze dalekiej czerwieni.
Modulacja poprzez zmianę ilości bardzo krótko świecących impulsów o stałej szerokości od 14 do 500 µs,
ze zmienną przerwą świecenia w przedziale od 1 do 10 ms, wybieranych programatorem w dziesięciu wariantach intensywności, zapewnia precyzyjne dopasowanie ilości światła ze skokiem co ±½ EV.
Dane techniczne:
Obudowa:

Profil aluminiowy anodowany na czarno z uchwytem stalowym naściennym
malowanym proszkowo na czarno, boczki z polietylenu w kolorze czerwonym.

Waga:

1.255 G

Zasilanie:

230 VAC, 50Hz

Moc pobierana:

1,7÷5,7 W

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

230VAC

53
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-O V3
Rentgenograficzna

Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-O V3 wykorzystuje wąskopasmową emisję
diod LED i przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego w ciemniach radiograficznych NDT,
z zalecanym montażem na suficie. Źródłem światła jest 48 czerwonych diod LED SMD,
w potrójnych obudowach PLCC6, emitujące falę świetlną o długości 660 nm i barwie
głębokiej czerwieni.
Obudowa z białego tworzywa sztucznego ABS z dyfuzyjnym kloszem z PMMA, zapewnia
stopień ochrony IP65 i pozwala na stosowanie lampy w pomieszczeniach o zwiększonej
wilgotności. Lampa wykonana jest w II-iej klasie izolacji.
Załączanie jej następuje z wyłącznika naściennego umieszczonego w pobliżu drzwi
wejściowych do ciemni.
Dodatkowo posiada potencjometr do indywidualnej regulacji, z możliwością zmniejszania
jaskrawości światła.
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Wymiary:
224 mm x 98 mm

224 mm

98 mm

272 mm

Parametry emitowanego światła:
Źródłem światła w lampie ciemniowej jest 48 diod LED SMD w obudowach PLCC6, emitujących falę świetlną monochromatyczną o długości 660 nm i kolorze dalekiej czerwieni.
Modulacja poprzez zmianę ilości bardzo krótko świecących impulsów o stałej szerokości od 21 do 780 µs,
ze zmienną przerwą świecenia w przedziale od 1 do 10 ms, wybieranych programatorem w dziesięciu wariantach intensywności, zapewnia precyzyjne dopasowanie ilości światła ze skokiem co ±½ EV.
Dane techniczne:
Obudowa:
Waga:
Zasilanie:
Moc pobierana:
Certyfikaty, deklaracje:

230VAC

65

Białe tworzywo sztuczne ABS z dyfuzyjnym kloszem z PMMA
1.085 G
230 VAC, 50Hz
2,6÷9,5W
CE, RoHS
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Producent:
MIRA Artur Romankiewicz
a 11-001 DYWITY
ul. Barczewskiego 18B
NIP: PL739-010-69-44

Pomoc techniczna:
v+48/89-5120-624
C +48/606-408-452
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