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ESD nagyítós lámpa 

Leírás 

 

Nagyító lámpa, széles látószögű, sokoldalú beállítási lehető-
séggel a kényelmes munkavégzéshez 

▪ Nagylátószögű nagyító 

▪ Ideális az elektronikai iparban szereléshez, ellenőrzés-
hez, folyamatvezérléshez, karbantartáshoz, javításhoz 
és nagyjavítási eljárásokhoz 

▪ Kifejezetten az EPA-ban való használatra tervezve 

▪ Ellenőrzött, kiváló minőségű anyagokból készült 

▪ Cserélhető lencsék 

▪ Párhuzamos, hárompontos kar 

Tulajdonságok 

▪ Átmérő:  

▪ Lencse átmérője:  

▪ Nagyítás:  

▪ Fényforrás:  

 

▪ Fényszín:  

▪ Tápellátás:  

 

▪ Karhossz:  

▪ Rögzítés:  

▪ Lámpatest anyaga:  

 

240 mm 

150 mm 

3 és 5 dioptriás koronaüveggel szállítva 

2 x 30 db beépített SMD LED modul 6 wattos, ösz-
szesen 12W 

fehér (Kapcsolódó színhőmérséklet (CCT): 6000 ° K) 

Kb. 1,6 m csatlakozó kábel és CEE 7/17 dugó 

Feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz 

410 + 410 mm 

asztali bilincs 

Acélkar, árnyékolatlan ABS, fekete 

nettó tömeg: 4 kg 
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Elektromos tulajdonságok 

  Szabvány   Jellemző érték   

Felületi ellenállás (Rs):  IEC 61340-3-2 

                                  Karok és lencsetartó    < 1 x 107 Ohm 

                                  LED műanyag borítása   < 1 x 109 Ohm 

Rendelési információk 

▪ 02-0399-9006L SX9006 ESD nagyítós lámpa 
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