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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9000 
 
Nazwa: Lampa UV Colad                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja 
 
Najszybsze i najsilniejsze narzędzie do utwardzania promieniami UV umożliwiające błyskawiczne utwardzanie 
wszystkich powierzchni!  
Technologia utwardzania promieniami UV jest coraz częściej stosowana na różnych rynkach obróbki lakierniczej, 
gdzie pomaga utrzymać rentowność i wydajność pracy. Umożliwia ona szybszą i bardziej wydajną pracę przy 
jednoczesnym znacznym skróceniu czasu utwardzania między poszczególnymi etapami procesu. Lampy Colad Fast 
Curing można używać do utwardzania szpachlówek, lakierów i podkładów utwardzanych promieniami UV, zarówno 
na małych, jak i większych powierzchniach. Łatwo osuszaj produkty utwardzane promieniami UV dzięki lampie do 
szybkiego utwardzania Colad UV, czas utwardzania zależy od odległości naświetlania i grubości warstwy.  
Utwardzona powierzchnia jest natychmiast gotowa do dalszej obróbki. 
 
Właściwości 

• Diody UV LED o wysokiej intensywności 
• LED o długości fali UV 395 nm 
• Ergonomiczna, zaawansowana technologicznie konstrukcja 
• Do suszenia produktów utwardzanych promieniami UV 
• Mocna, odporna na rozpuszczalniki soczewka z przezroczystego szkła 
• Urządzenie przewodowe  
• Technologia odporna na wstrząsy 

Korzyści 

• Dioda UV w przybliżeniu 300 mW/cm2 
• Najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne w spektrum UV-A 
• Łatwa obsługa dzięki nowoczesnej, lekkiej i ergonomicznej konstrukcji 
• Utwardzoną powierzchnię można obrabiać natychmiast po utwardzeniu 
• Wytrzymała i łatwa w czyszczeniu soczewka 
• Wyposażona w kabel zasilający, dlatego zawsze gotowa do działania. Codziennie, przez cały dzień! 
• Ekologiczny i trwały materiał 
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Specyfikacja techniczna 
 
Wymiary narzędzia (dł. x szer. x wys.): 20 x 7,5 x 19,5 cm 
Masa narzędzia: Narzędzie 0,9 kg; masa brutto 5,2 kg 
Wejście zasilania: Prąd przemienny 100-240 V, 1 faza (50/60 Hz), 3 A 
Wyjście zasilania: Prąd stały 48 V, 4,6 A, 220 W 
Liczba diod LED UV: 18 
Długość fali UV: 395 nm 
 
Procedura bezpieczeństwa:  
Dwustopniowa obsługa: Diody UV będą działać tylko przy włączonym przełączniku i wciśniętym spuście 
 
Środki ostrożności: 

1. W przypadku przegrzania urządzenie wyłączy się automatycznie i będzie gotowe do użytku po krótkim 
czasie chłodzenia. 

2. Aby zapobiec działaniu urządzenia przez długi i niepotrzebny czas, urządzenie wyłączy się automatycznie 
po pięciu minutach. Jest to zabezpieczenie typu start-stop, można kontynuować obsługę urządzenia 
bezpośrednio po naciśnięciu spustu. 

 
Uwaga: Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. 
 
Warunki transportu i przechowywania: Temperatura otoczenia od -20°C do 40°C 
Warunki pracy: Temperatura otoczenia 0°C do 40°C 
 
Wydajność 
Maksymalna temperatura szyby: > 60°C 
Zmierzony poziom hałasu: < 67 dB (otoczenie < 60 dB) 
 
 

Napromieniowanie (mW/m2) w ciągu 20 s: 

Z odległości 10 cm od obiektu: 980 

Z odległości 30 cm od obiektu: 140 
Z odległości 50 cm od obiektu: 50 
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Zgodność z CE 
 

Zgodnie z następującymi zharmonizowanymi przepisami Unii Europejskiej: 
2006/42/WE                                       Dyrektywa maszynowa (MD) 
2014/35/UE                                        Dyrektywa niskonapięciowa (LVD): 
2014/30/UE                                        Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
 
Zastosowane europejskie normy zharmonizowane: 
EN 62841-1:2015                               Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i 
                                                              inne ogrodnicze. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania ogólne 
IEC 62841-1:2014                              Klauzula 18.8  
EN 62471:2006                                  Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych 
EN 12100:2010                                  Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i 
                                                             zmniejszanie ryzyka 
ISO 13849-1:2015                             Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z  
                                                             bezpieczeństwem 
EN 55015:2013+A1:2015                Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych 
EN 61547:2009                                 Wymagania dotyczące odporności EMC dla oświetlenia ogólnego 
EN 61000-3-2:2014                          Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu 
EN 61000-3-3:2013                          Ograniczanie zmian napięcia 
 

 
Opakowanie: 
Jedna sztuka w opakowaniu ochronnym. 
 
Akcesoria: 
 

• Twardy futerał ochronny - 1 szt 
• Gogle chroniące przed promieniowaniem UV - 1 szt 
• Rękawice poliestrowe Colad do prac przygotowawczych - 1 para 
• Instrukcja obsługi - 1 szt 
• Karta gwarancyjna - 1 szt 
• UV Szpachlówka Fine - 1 tuba 220 g 

 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
 

 

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