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Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S V3 wykorzystuje wąskopasmową emisję 
diod LED i przeznaczona jest do oświetlenia stanowiskowego w ciemniach radiograficz-
nych NDT, z zalecanym montażem na ścianie bocznej. Źródłem światła jest 96 czerwo-
nych diod LED SMD w potrójnych obudowach PLCC6, emitujących falę świetlną o dłu-
gości 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 pomieszcze-
niach 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 zmniejsze-
nia jaskrawości światła.

Mikroprocesorowa lampa ciemniowa MLC-S V3
Rentgenograficzna NDT
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Profil aluminiowy anodowany na czarno z uchwytem stalowym naściennym
malowanym proszkowo na czarno, boczki z polietylenu w kolorze czerwonym.

1.255 G

230 VAC, 50Hz

1,7  W÷5,7
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CE, RoHS

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 ośmiu wariantach 
intensywności, zapewnia możliwość precyzyjnego dopasowania ilości światła ze skokiem co 1/2 EV.
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