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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9000 
 
Omschrijving: UV Drooglamp 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Het snelste en krachtigste UV-droogapparaat voor het in een handomdraai uitharden van alle UV-producten!  
Om de winstgevendheid te waarborgen en werkprocessen te stroomlijnen, wordt UV-drogingstechnologie steeds 
vaker gebruikt in verschillende lakverwerkende industrieën. De technologie stelt u in staat om sneller en efficiënter 
te werken en tegelijkertijd de droogtijd tussen de processtappen drastisch te verkorten. De Colad Fast Curing UV 
Drooglamp kan worden gebruikt voor het uitharden van UV-plamuren, UV-lakken, UV-primers en UV-
grondmaterialen op zowel kleine als grotere oppervlakken. 
 
Droog UV-producten eenvoudig met de Colad Fast Curing System UV Drooglamp, droogtijd is afhankelijk van de 
belichtingsafstand en laagdikte. UV-licht kan lagen met een dikte van maximaal 1 mm drogen. Het gedroogde 
oppervlak is onmiddellijk klaar voor verdere bewerking. 

 
Eigenschappen 

• UV-LEDs met hoge intensiteit 
• UV-led golflengte 395 nm 
• Ergonomisch high-tech ontwerp 
• Voor het drogen van UV-producten 
• Voorzien van sterk, oplosmiddelbestendig, helder glas 
• Met netsnoer in rode signaalkleur 
• Schokbestendige technologie 

Voordelen 

• Ong. 300 mW/cm2 UV-led 
• De veiligste UV-oplossing in het UV-A-spectrum 
• Eenvoudig te bedienen dankzij het hightech, lichtgewicht, ergonomisch ontwerp 
• Het gedroogde oppervlak kan direct na belichting worden verwerkt 
• Duurzaam en eenvoudig te reinigen glas 
• Uitgerust met een netsnoer, dus altijd gebruiksklaar. De hele dag, elke dag! 
• Duurzaam en gemaakt uit sterk materiaal 
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Technische specificaties 
 
Afmetingen apparaat (l x b x h): 20 x 7,5 x 19,5 cm 
Gewicht : Apparaat 0,9 kg; brutogewicht 5,2 kg 
Ingangsspanning: AC 100-240 V, 1 fase (50/60 Hz), 3 A 
Uitgangsspanning: 48 V DC, 4,6 A, 220 W 
Aantal UV-leds: 18 
UV-golflengte: 395 nm 
 
Veiligheidsprocedure:  
Dubbele werking: UV-leds werken alleen als de indicatorschakelaar aan staat en de trigger wordt ingedrukt. 
 
Veiligheidsmaatregelen: 

1. Bij eventuele oververhitting schakelt de lamp automatisch uit en is na een korte afkoeltijd weer in te 
zetten 

2. Ter voorkoming van een lamp die oneindig lang en onbedoeld aan zou staan, schakelt het apparaat na 5 
minuten automatisch uit. Dit is een stop-start-beveiliging: bij indrukken van de trigger kan meteen verder 
worden gewerkt. 
 

Opmerking: lees de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor u het apparaat gaat bedienen. 
 
Transport- en opslagvoorwaarden: Omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C 
Werkomstandigheden: Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C 
 
 
Prestaties 
Maximumtemperatuur van het glas: > 60 °C 
Gemeten geluidsemissie: < 67 dB (Omgeving < 60 dB) 
 

UV-vermogen (mW / cm2) in 20 
sec.  

Op 10 cm van object: 980 

Op 30 cm van object: 140 
Op 50 cm van object: 50 
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CE-conformiteit 
 

Overeenkomstig de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie: 
2006/42/EG                                        Machinerichtlijn (MD) 
2014/35/EU                                        Laagspanningsrichtlijn (LVD) 
2014/30/EU                                        Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
 
Toegepaste Europese geharmoniseerde normen: 
EN 62841-1:2015                               Draagbaar handgereedschap met elektrische aandrijving en gras- en 
                                                              tuinmachines. Veiligheid. Algemene vereisten 
IEC 62841-1:2014                              Clausule 18.8  
EN 62471:2006                                  Fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen 
EN 12100:2010                                  Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – 
                                                              Risicobeoordeling en risicobeperking 
ISO 13849-1:2015                              Veiligheid van machines – Veiligheidsgerelateerde onderdelen van  
                                                              besturingssystemen 
EN 55015:2013+A1:2015                 Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van  
                                                              elektrische verlichting en soortgelijke apparatuur 
EN 61547:2009                                   Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC  
                                                               immuniteitseisen 
EN 61000-3-2:2014                            Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen 
EN 61000-3-3:2013                            Limietwaarden voor spanningswisselingen 
 
 

Verpakking: 
Per stuk in hardplastic opbergkoffer. 
 
Accessoires: 
 

• Beschermende harde koffer - 1 stuk 
• UV-beschermingsbril - 1 stuk 
• Polyester Colad Voorbereidingshandschoenen - 1 paar 
• Gebruikershandleiding - 1 stuk 
• Garantiekaart - 1 stuk 
• UV-plamuur Fijn - 1 tube 220 gr 

  
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te 
begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te 
passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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