Zářivkové trubice, žárovky a okenní fólie pro temné komory
EncapSulite – Safelights




celosvětově uznávaný produkt
více jak 25-ti letá zkušenost
EncapSulite – pojem v odborných kruzích

Svítidla EncapSulite pro temné komory byly vyvinuty v těsné spolupráci firem Agfa a Kodak.
Nedostačující nebo chybné osvětlení v temné komoře bývá často podceňovanou a zbytečně nákladnou příčinou
následných nedostatků, a právě tento problém odstraňují bezpečná svítidla EncapSlite.
EncapSulite dodává do celého světa svítidla, která – podle požadavků na materiál – dbají na optimální dosvit
temných komor bez stínů a maximálně dostačující čas pro obsluhu zařízení. Jediné svítidlo EncapSulite (150 cm)
poskytne daleko více světla než tři obvyklá „bodová světla“.
Těsná partnerská spolupráce s proslulými výrobci materiálů zaručuje, že EncapSulite vytvoří pro každý materiál
to správné a bezpečné světlo, aktuálně na základě nejnovějších poznatků vývoje.
Tento výrobek sestává z:




zářivky
polykarbonátové trubice se speciálním oboustraně potaženým polyesterovým filtrem
hliníkových koncovek, které jsou připevněny pružinovými svorkami.

Stanovení potřebného výkonu svítidel podle velikosti místnosti:




Svítidlo EncapSulite délky 120 až 150 cm : pro cca 5 m², dále násobit podle velikosti plochy
bezpečná vzdálenost ke zpracovávanému filmu je min. 150 cm
bezpečná doba obsluhy podle citlivosti materiálu : 3 – 15 min., i více

K zastínění oken slouží filtrové folie v rolích (formát 10 m x 1,20 m). Folie není samolepící. Lze připevnit
oboustrannou lepicí páskou.
Svítidla EncapSulite je možno dodávat ve všech standartních délkách, podle všech běžně dostupných rozměrů.
T8 (26 mm tuba) EncapSulite Darkroom Safelights
Kód produktu 15 Watt
18 Watt
30 Watt
DLS T8
450 mm
600 mm
900 mm
Speciální velikost na požádání / 1 karton = 9 zářivek

36 Watt
1200 mm

58 Watt
1500 mm

70 Watt
1800 mm

T12 (38 mm tuba) EncapSulite Darkroom Safelights
Kód produktu
DLS T12
1 karton = 9 zářivek

20 Watt
600 mm

40 Watt
1200 mm

65 Watt
1500 mm

75 Watt
1800 mm

100 Watt
2400 mm

Speciální práce v temné komoře nebo zvláštní prostorové podmínky si mohou vyžádat určité odchylky od
těchto pravidel. V tomto případě Vám rádi pomůžeme.
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