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Od ponad 9-ciu lat wytwarzamy lampy ciemniowe oparte o technologię LED.
Uzyskaliśmy wysoki współczynnik długoczasowej niezawodności naszych urządzeń.
Nieustannie udoskonalamy nasze produkty, modernizując je i wprowadzając najnowsze
technologie.

Z ogromnej pasji do tradycyjnej fotografii srebrowej, powstał projekt dalszych prac
konstrukcyjnych nad nowoczesnymi LED-owymi lampami ciemniowymi.
W ostatnich latach dokonaliśmy wielu zmian w lampach, poprawiając ich design, oraz
zmieniając dotychczas stosowane obudowy na trwalsze i elegantsze.

Opracowaliśmy specjalistyczne lampy ciemniowe przeznaczone dla fotografów, potrzebujących w swoich ciemniach intensywnego, wydajnego, ale przede wszystkim bezpiecznego
źródła światła. Modele te umożliwiają wybranie jednego z dwóch kolorów światła roboczego:
pomarańczowego 609 nm lub głębokiej czerwieni 660 nm.
Dzięki temu można stosować nasze lampy przy obróbce wszystkich dostępnych na rynku
czarno-białych pozytywowych materiałów światłoczułych.
Fotograficzne lampy ciemniowe znakomicie nadają się do stosowania w ciemniach pracowni naukowych, podczas badań metodą optycznie stymulowanej luminescencji OSL,
do przygotowywania preparatyki.
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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 wybór odpowiedniej szerokości bardzo
krótko świecących impulsów, wraz z zachowaniem stałej i długiej przerwy świecenia
w jednostce czasu, ustawianych programatorem w dziesięciu podstawowych 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, poprzez ograniczenie sumarycznego czasu ekspozycji
halogenków srebra. Praktycznie, natychmiast po wejściu do ciemni, możemy wykonywać wszystkie czynności - akomodacja oczu jest błyskawiczna.

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 firmy OPTOSUPPLY i są przez nas selekcjonowane ze względu na
dobór odpowiedniej długości fali świetlnej.
Na specjalne zamówienie, możemy wykonać lampę zasilaną z instalacji napięcia 12 V DC
lub 24 V DC.
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Fotograficzne lampy ciemniowe MLC-O i S V3

1

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy poszukują do swoich
ciemni fotograficznych wydajnych lamp ciemniowych, zmodernizowaliśmy reflektory
lamp, dobierając tak pasmo emitowanego światła, aby było ono jak najbardziej bezpieczne dla obrabianych pozytywowych materiałów wielogradacyjnych, ale zarazem zapewniało maksymalnie dużo, dobrego oświetlenia w ciemni. Uwzględniając wysokoczułość
warstwy zielonej w emulsji typu MG, zrezygnowaliśmy ze światła żółtych LED-ów, które
przy długoczasowej ekspozycji bardzo zadymiały papiery fotograficzne.

2
3

Na podstawie wielu naświetlań testowych i pomiarów densytometrycznych ustaliliśmy, że najodpowiedniejszą długością fali światła będzie 609 nm, czyli barwa
pomarańczowa. Zapewnia ona bardzo dobre postrzeganie dla ludzkiego oka i leży
w zakresie jego największej czułości.

Dwubarwne lampy LED ze światłem pomarańczowym i czerwonym 655 nm, znakomicie zastępują dotychczas stosowane w ciemniach fotograficznych żarówkowe
lampy z filtrami żelatynowymi oraz lampy z palnikami sodowymi, zapewniając nieporównywalnie większą żywotność i kilkakrotnie więcej bezpiecznego światła ciemniowego
przy obróbce materiałów pozytywowych stało- i zmiennogradacyjnych.

4

W naszych testach stosowaliśmy papiery typu MG, takich producentów jak: ILFORD,
TETENAL i FOMA. Podczas ekspozycji testowej uzyskaliśmy całkowicie zerową
wartości densytometryczną przyrostu zadymienia po 20-tu minutach próbnego
naświetlania światłem bezpośrednim lampy ciemniowej ze znormalizowanej odległości
czterech stóp, czyli 1,2 metra. Chcąc uzyskać większą ilość światła w ciemni, można włączyć program dwukrotnie silniejszy, należy jednak liczyć się z koniecznością skrócenia
czasu o połowę dla zapewnienia równoważnego bezpieczeństwa.

5

Nasze testy oparliśmy o standardy wyznaczone przez KODAK-a i ILFORD-a. W teście z zastosowaniem procesu latensyfikacji (nadczulania optycznego), w którym typowe dobre wyniki zachowają małą zmianę gęstości (0,2÷0,4 D) na pasku "po ekspozycji" dla czterominutowego naświetlania lampy ciemniowej, osiągnęliśmy zmianę wartości
tylko o 0,05 D.

6

Lampy fotograficzne posiadają dziesięć programów do ustawiania siły świecenia.
Różnią się one wzajemnie od siebie szerokościami generowanych impulsów, co
przekłada się na mniejszą o połowę ilość światła dla kolejnego wybieranego programu. Jeden krok zmiany to ±½ EV w stosunku do programu podstawowego. Podczas wykonywania testów zalecamy, aby potencjometr siły światła był ustawiony na maksimum.
W lampie MLC-S jest on przeznaczony do przyciemniania chwilowego, jeżeli chcemy poprawić widoczność na maskownicy pod powiększalnikiem, na przykład przy wykonywaniu
kadrowania, a w lampie MLC-O umożliwia precyzyjne i płynne wyregulowanie ilości światła
dla wybranego w wykonanych testach programu, poprzez zmniejszenie intensywności
od 0 do 50 %.
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa

MLC-S V3 FOTO

Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S V3 wykorzystuje wąskopasmową emisję
diod LED i przeznaczona jest do oświetlania stanowiskowego w ciemniach fotograficznych, z zalecanym montażem na ścianie bocznej ponad stołem mokrym.
Ciemniowe lampy fotograficzne wytwarzane są z dwoma podstawowymi kolorami światła ochronnego z możliwością wyboru pomiędzy kolorem pomarańczowym o długości fali
609 nm i głębokiej czerwieni o długości fali 655 nm, dokonywanego przełącznikiem
kołyskowym na obudowie.
Źródłem światła są diody LED SMD w potrójnych obudowach PLCC6, o szerokim kącie
świecenia, w ilości 64-ech diod w dwubarwnej obsadzie na reflektorze.
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. Dodatkowo posiada ona potencjometr do indywidualnej
regulacji, umożliwiający zmniejszenie intensywności światła.
Na Państwa specjalne zamówienie, możemy przygotować lampy jednobarwne, tylko ze
światłem pomarańczowym o długości fali 609 nm.
www.lampaciemniowa.pl
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Wymiary:
275 mm x 106 mm x 56 mm
100 mm

275 mm

123 mm

115 mm

106 mm

244 mm

56 mm

226 mm

Dane techniczne:
Obudowa:
Waga:
Zasilanie:
Moc pobierana:

Profil aluminiowy anodowany czarny z uchwytem stalowym naściennym malowanym
proszkowo, boczki z polietylenu w kolorze żółtym.
1.275 G
230 VAC, 50 Hz,
1,7÷5,7 W

Parametry emitowanego światła:
Źródłem światła w lampie ciemniowej są 32 diody LED SMD w obudowach PLCC6, emitujące falę świetlną
monochromatyczną o długości 609 nm koloru pomarańczowego i 655 nm koloru głębokiej czerwieni.
Modulacja bardzo krótko świecącymi impulsami o stałej szerokości od 9 µs do 480 µs, z zachowaniem
stałej przerwy 648 µs pomiędzy świecącymi impulsami w jednostce czasu, ustawianych programatorem
w dziesięciu wariantach intensywności, zapewnia precyzyjne dopasowanie ilości światła ze skokiem
co ±½ EV.
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa

MLC-O V3 FOTO

Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-O V3 wykorzystuje wąskopasmową emisję
diod LED i przeznaczona jest do oświetlania ogólnego dużych pomieszczeń ciemni
fotograficznych, o powierzchni około 15÷35 m² z zalecanym montażem na suficie.
Ciemniowe lampy fotograficzne wytwarzane są z dwoma podstawowymi kolorami światła ochronnego, z możliwością wyboru pomiędzy kolorem pomarańczowym o długości fali
609 nm i dalekiej czerwieni o długości fali 655 nm, dokonywanego przełącznikiem na
płycie reflektora lub przyciskiem na kołnierzu klosza lampy. Opcjonalnie lampa MLC-O
może być sterowana z pilota radiowego, załączającego i wyłączającego ją oraz zmieniającego kolor jej światła ochronnego.
Źródłem światła są diody LED SMD w potrójnych obudowach PLCC6, o szerokim kącie
świecenia, w ilości 96-iu diod w dwubarwnej obsadzie na reflektorze.
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 elektrycznej.
Załączanie jej następuje z wyłącznika naściennego umieszczonego w pobliżu drzwi wejściowych do ciemni. Dodatkowo posiada potencjometr, który umożliwia precyzyjne i płynne wyregulowanie ilości światła dla wybranego programu, poprzez zmniejszenie jego
intensywności od 0 do 50 %.
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Wymiary:
ø 224 mm x 98 mm

224 mm

98 mm

272 mm

Dane techniczne:
Białe tworzywo sztuczne ABS z dyfuzyjnym kloszem z PMMA, IP 65
Obudowa:
1.095 G
Waga:
230 VAC, 50Hz
Zasilanie:
2,6÷9,5W
Moc pobierana:
Parametry emitowanego światła:
Źródłem światła w lampie ciemniowej jest 96 diod LED SMD w obudowach PLCC6, emitujących falę świetlną monochromatyczną o długości 609 nm koloru pomarańczowego i 655 nm koloru głębokiej czerwieni.
Modulacja bardzo krótko świecącymi impulsami o szerokości od 21 do 780 µs, z zachowaniem stałej przerwy 648 µs pomiędzy świecącymi impulsami w jednostce czasu, wybieranych programatorem z dziesięciu
wariantów intensywności, zapewnia precyzyjne dopasowanie ilości światła ze skokiem co ±½ EV.
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Sterowanie radiowe do lampy ciemniowej

MLC-O V3 FOTO

Sterowanie radiowe SR-2K zwiększa funkcjonalność obsługi lampy ciemniowej w plafonierze MLC-O V3 FOTO. Wielu użytkowników naszych lamp ciemniowych sugerowała nam
włączenie do oferty, opcjonalnego sterowania radiowego lampą sufitową, które z pilota
radiowego załączy / wyłączy światło lampy i zmieni jej kolor zdalnie, np. z pod powiększalnika.
Duża ilość światła w ciemni zapewnia wysoki komfort dla wzroku fotografa, ale podczas
kadrowania powiększeń pod powiększalnikiem jest go tak dużo, że utrudnia obserwację
obrazu negatywowego na maskownicy. Możemy zatem lampę ciemniową wyłączyć pilotem na ten czas i po zakończeniu tego procesu, załączyć ją ponownie, aby przystąpić do
wywoływania naświetlonego materiału. Funkcjonalność ta została dobrze przyjęta przez
wielu fotografów i printerów, którzy zakupili lampy z takim sterowaniem.
www.lampaciemniowa.pl
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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
a mira@mira.biz.pl
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