Technický list

L4001, L4002, L4003, L4004 typ I, II
STOLNÍ LUPY
Nomenklatura: 203300001, 203300002, 203300003, 203300004

typ I

typ II

POUŽITÍ
Stolní lupy jsou určeny pro jemnou mechanickou práci v průmyslu či pro běžné použití v kancelářích a
domácnostech. Poskytují kromě standardního zvětšení 3 nebo 5 dioptrií také vyvážené osvětlení
pracovní plochy. Zejména pro déle trvající práci s lupou jsou určeny typy L4003 a L4004, které jsou
vybaveny čočkou s přesně definovanými a zaručovanými optickými vlastnostmi. Tyto typy jsou velmi
příznivé pro obsluhu, protože snižují únavu a riziko případného poškození zraku při dlouhodobém
používání.

PŘEDNOSTI
1. Zaručené optické vlastnosti u typů L4003 a L4004
2. Lehce stavitelné.
3. Nízká spotřeba.
4. Příznivá cena.

PARAMETRY
L4001(I,II,) L4002 (I,,II) L4003 (I,,II) L4004 (I,,II)
Dioptrická hodnota 3 dioptrie 5 dioptrií 3 dioptrie 5 dioptrií
Zvětšení - - 1,75 2,25
Průměr čočky 127mm 127mm 127mm 127mm
Rádius bikonvexních ploch - - 350mm 204mm
Optická sklovina - - UV-W 0391 UV-W 0391
Index lomu - - 1,523 1,523
Specifická hmotnost - - 2,55g/ccm 2,55g/ccm
Spotřeba 22W 22W 22W 22W

POPIS
Základem lupy je čočka, která je umístěna v plastovém krytu s ochrannou klapkou proti zaprášení.
Součástí krytu je i kruhové osvětlovací tělísko s vypínačem. Kryt s čočkou je připojen ke stavitelnému
kovovému rameni s ocelovými pružinami. Rameno je ukončeno modulem s napáječem a připevňovacím
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třmenem. Typ I je standardní bílá lupa bez spodního krytu zářivky a pružin, typ II je bílá lupa s krytou
zářivkou i pružinami.

OZNAČENÍ
L4001 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie,
L4002 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií,
L4003 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie se zaručenými optickými vlastnostmi,
L4004 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií se zaručenými optickými vlastnostmi.

Dodavatel: ABE.TEC

Výrobce:
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