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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

UV ZÁŘIČE 
 

                        
Nové vysoce výkonné UV zářiče pro fluorescenční analýzu středně velkých až velkých ploch a objektů. Nabízí se ve dvou 
výkonových variantách 250W a 400W. Obě varianty tvoří zářič a externí kontrolní jednotka s ochrannou proti přehřátí, 
počítadlem provozních hodin. Tělo zářiče i jednotky je z hliníku. Použité skleněné UV filtry produkují spektrum 315 – 
405nm, peak leží v cca 365nm, životnost lampy cca 500 provozních hodin. 250W světlo se dodává ve dvou provedeních: 
jako světlo do ruky nebo s držákem pro upevnění na stativ. 

 

 
 

 
5555 250 UV záříč 250W s rukojetí, 140x85x3mm filtr, 1.5kg váha 27.900,00 
5555 255 UV záříč 250W s upevněním na stativ, 140x85x3mm filtr, 1.5kg váha 27.900,00 
5555 400 UV zářič 400W 180x140x3.25mm filtr, váha 2kg 44.250,00 
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UV ZÁŘIČE  
 
      
 
 

        
UVA HAND 250 
Mobilní a vysoce intenzivní UV zářič. Lehce přenosný, ergonomicky tvarovaný, ideální pro mobilní nasazení. Verze UVA 
Hand BL je vybavena Blacklight filtrem, který propouští pouze UVA pásmo, ostatní odfiltrovává. Díky intenzitě 250mW/cm2 
tento zářič garantuje fluorescenční analýzy i při omezeném zatmění. UVA HAND 250 má integrovaný počítač provozních 
hodin v předřadiči, zářič je upevněn v držáku, což znamená, že toto řešení zamezuje přehřívání zařízení, což v konečném 
řízení prodlužuje zásadně živostnost zářiče. Velikost zářiče 150x85mm, váha zářiče: 1.5kg , váha předřadiče 4,0kg. Při 
porovnání výkonu – ceny – kvality = ideální řešení. 

 
5583 250 UV záříč UVAHand, výkon 250W 35.850,00 
5583 251 UV záříč UVAHand, náhradní zdroj    5.040,00 
5583 255 UV záříč UVAHand, kufr na přenášení světla     3.900,00 
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UVA SPOT 400T Blacklight Dr. Höhnle 
Vysoce výkonný spot/zářič s předřadičem pro intenzivní UV průzkumy v oblasti malby, nástěnné malby, dřeva. Prvotřídní, 
rovnoměrný hloubkový účinek i při denním světle 
 
Přípojka do sítě 230V / 50Hz 
Proud 4,5 A 
Proud při náběhu 7 A 
Příkon 400W 
Rozměry 222 x 265 x 202 mm 
Váha světla 1,5 kg 
Váha předřadiče 6,0 kg 
Ozařovací výkon UVA 30mW/cm2 při odstupu 20cm 
 5mW/cm2 při odstupu 50cm 
Vlnový rozsah 315 – 400 nm 
 

5582 000 UVA spot 400W    48.000,00 
5582 020 UVA spot 400W náhradní zdroj      4.950,00 
 

 
 


