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Wytwarzamy dwa podstawowe modele lamp ciemniowych:
Pierwszy - ze światłem głębokiej czerwieni o długości fali 660 nm, do bezpiecznej
obróbki medycznych materiałów rentgenograficznych niebiesko i zielono-czułych
wszystkich producentów, a także błon mammograficznych oraz dla rentgenografii
przemysłowej badań nieniszczących NDT, zapewniając w obu przypadkach bardzo
jasne oświetlenie ciemni.
Drugi - ze światłem bursztynowo-pomarańczowym o długości fali od 603 do 606
nm, znakomicie zastępujące dotychczas stosowane w ciemniach fotograficznych żarówkowe lampy z filtrami żelatynowymi, zapewniając nieporównywalnie
większą żywotność i kilkakrotnie więcej bezpiecznego światła ciemniowego dla
materiałów pozytywowych stało- i zmiennogradacyjnych.
Posiadają one własny układ zasilający ze sterownikiem mikroprocesorowym,
umożliwiający płynną regulację światła lampy. Zastosowane rozwiązanie z modulacją światła, polega na regulacji ilości bardzo krótko świecących impulsów
o stałej szerokości, ze zmienianą przerwą świecenia w jednostce czasu, wybieranych programatorem w czterech wariantach intensywności. Dodatkowo posiadają potencjometry do indywidualnej regulacji, z możliwością zmniejszania jaskrawości światła.
W zależności od powierzchni ciemni oraz jej wysokości, a także koloru ścian,
można tak dobrać ilość emitowanego światła, aby uzyskać najlepszy komfort dla
wzroku, zapewniając obrabianym materiałom całkowite bezpieczeństwo.

Zastosowanie w lampach ciemniowych diod LED i wykorzystanie impulsowej techniki ich sterowania, pozwoliło nam uzyskać bardzo dużą efektywność i trwałość,
osiągającą około 100 000 godzin pracy lampy.
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S jest lampą przeznaczoną do
oświetlania stanowiskowego, na przykład stołu do ładowania kaset RTG, kuwet w
ciemni fotograficznej, a także stołów do montażu materiałów kinematograficznych
podczas ich obróbki, z możliwością montażu na ścianie bocznej.
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MLC-Sv.1 wykonana jest w obudowie z czarnego tworzywa sztucznego,
posiada przegubowy uchwyt mocujący do ściany typu 3D.
Na ściance reflektora umieszczone
są wyłącznik sieciowy i potencjometr
regulacji siły świecenia lampy.

Lampa ta pobiera z sieci energetycznej tylko 10 W prądu przy ustawieustawieniu maksymalnej jasności.
Wykonana jest w drugiej klasie izolacji i nie wymaga przewodu ochronnego przy podłączaniu do sieci.
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Nowość!!!
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 ciemni.
Uwzględniając wysokoczułość warstwy zielonej w emulsji multi-grade-ów,
zrezygnowaliśmy ze światła żółtych LED-ów, które przy długoczasowej ekspozycji
zadymiały papiery, przemieszczając się w kierunku barwy bursztynowo-pomarańczowej, selekcjonując wybierany materiał diodowy.
Lampy fotograficzne posiadają cztery programy do ustawiania siły świecenia.
Różnią się one wzajemnie od siebie szerokościami generowanych impulsów, co
przekłada się na dwukrotnie mniejszą ilość światła dla kolejnego wybieranego
programu, dając w ten sposób dwu-, cztero-, i ośmiokrotnie mniej światła w stosunku
do programu podstawowego.
W naszych testach, wykorzystując powszechnie stosowane papiery typu MG,
takich producentów jak: ILFORD, TETENAL i FOMA, uzyskaliśmy podczas ekspozycji testowej, całkowicie zerową wartości densytometryczną przyrostu zadymienia,
nawet po 15-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 bezpiecznego czasu
dwukrotnie.
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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-O jest okrągłą plafonierą ze szklanym kloszem, do zamocowania na suficie ciemni, zapewniającą równomierne
oświetlenie całego pomieszczenia.

Wewnętrznie piaskowany
klosz dodatkowo zmiękcza
światło lampy.
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Na reflektorze umieszczone są elementy regulacyjne do ustawienia rodzaju i siły
światła lampy. Przewidziany został montaż na suficie, wymaga on zainstalowania
wyłącznika przy drzwiach wejściowych do ciemni.

Lampa MLC-O pobiera
z sieci
energetycznej
tylko 15W prądu przy
ustawieniu maksymalnej
jasności.
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Do produkcji naszych lamp
wykorzystujemy
podzespoły
elektroniczne
renomowanych
producentów.
Diody LED pochodzą z firmy
KINGBRIGHT i OPTOSUPPLY.
Są specjalnie sortowane ze
względu na dobór odpowiedniej
długości fali świetlnej.
Staranny montaż, kilkudniowe
testowanie każdej wytwarzanej
lampy oraz zachowanie zgodności z normami zharmonizowanymi podczas ich konstruowania, dają Państwu pełną gwarancję zadowolenia.
Udzielamy trzyletniej gwarancji na wytwarzane przez nas
lampy i zapewniamy serwis
pogwarancyjny.
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