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WSTEP

Oswietlacz halogenowy jest uniwersalnym zródlem swiatla o temperaturze
barwowej 3200K*. Oswietlacz wyposazony jest w uklad regulacji natezenia
swiatla w zakresie 0-100% za pomoca potencjometru znajdujacego sie na
przednim panelu urzadzenia. Do doprowadzenia swiatla do badanych próbek
(lub innych celów) uzyto gietkiego swiatlowodu  wielowlóknowego o duzej
aperturze numerycznej (NA0.57) oraz duzej srednicy czynnej (6.4mm) który
podlacza sie do portu przylaczeniowego na przednim panelu oswietlacza i
zabezpiecza lekko sruba M4 znajdujaca sie pionowo na porcie optycznym.

Na przednim panelu urzadzenia znajduje sie port optyczny, pokretlo regulacji
natezenia, wlacznik zasilania i kontrolka pracy LED.
Tylny panel urzadzenia zawiera gniazdo przylacza sieciowego 230V~
W którym znajduje sie szufladka z bezpiecznikiem sieciowym 3.15A oraz
wentylator chlodzacy halogen i elektronike wewnetrzna.

* - przy ustawionym pelnym 100% natezeniu swiatla.



BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Urzadzenie zasilane jest napieciem sieciowym o wartosci 230V~ co moze
spowodowac porazenie pradem, dlatego przed otwarciem obudowy nalezy
bezwzglednie odlaczyc zasilanie sieciowe, poprzez odlaczenie przewodu
zasilajacego od gniazda sieciowego.

Pracujacy halogen (lampa) jak równiez samo wnetrze oswietlacza
halogenowego podczas pracy rozgrzewa sie do wysokich temperatur, które
moga spowodowac poparzenia przy bezposrednim dotknieciu, dlatego zaleca sie
odczekanie wystarczajacego czasu w celu schlodzenia elementów, zanim
otworzy sie wnetrze oswietlacza w celu wymiany halogena.

CZYSZCZENIE URZADZENIA

W celu usuniecia kurzu z wewnetrznych elementów optycznych mozna uzyc
sprezonego powietrza, jak równiez przy wiekszych zabrudzeniach alkoholu
izopropylowego - IZOPROPANOL (IPA), uprzednio jednak nalezy schlodzic
halogen do temperatury pokojowej, w przeciwnym wypadku grozi to
powstaniem pozaru.
Powierzchnie czolowe swiatlowodów równiez moga byc oczyszczanie za
pomoca alkoholu IPA
Zewnetrzna obudowe urzadzenia mozna przetrzec z kurzu i przemyc slabym
detergentem, lecz nie nalezy uzywac w tym celu alkoholu IPA oraz innych
alkoholi i rozpuszczalników organicznych (benzyna).

MONTAZ SWIATLOWODU

W celu poprawnego montazu swiatlowodu nalezy zdjac obie oslony czola
swiatlowodu oraz umiescic jedna z jego koncówek w porcie optycznym
oswietlacza wpychajac ja do konca, az oprze sie na kolnierzu portu optycznego.
Po osadzeniu swiatlowodu w porcie optycznym, nalezy zabezpieczyc go przed
wypadaniem poprzez lekkie dokrecenie sruby mocujacej M4 znajdujacej sie z
góry portu.
UWAGA: sruby nie nalezy dokrecac zbyt mocno, grozi to uszkodzeniem
swiatlowodu i/lub zerwaniem gwintu w porcie przylaczeniowym.

Podczas montazu i pózniejszej obslugi nie nalezy dotykac palcami czola
swiatlowodu, gdyz tluszcz i zanieczyszczenia z palców w polaczeniu z duzym
natezeniem swiatla padajacego na czolo swiatlowodu moga spowodowac trwale
uszkodzenie powierzchni czynnej wlókien swiatlowodu.
Po przypadkowym zabrudzeniu czola swiatlowodu, nalezy je dokladnie przemyc
alkoholem izopropylowym IPA.



WYMIANA HALOGENA

Aby wymienic przepalony lub zuzyty halogen nalezy :
• Wylaczyc urzadzenie z sieci zasilajacej 230V

odlaczajac kabel sieciowy od gniazda
• Zaczekac az urzadzenie schlodzi sie do temperatury pokojowej
• Odkrecic 4 sruby M3 znajdujace sie po 2 z przodu i 2 z tylu

górnej pokrywy
• Zdjac górna pokrywe urzadzenia
• Zdjac wtykowe gniazdo zasilania z halogena
• Odkrecic 4 zabezpieczone sruby mocujace docisk halogena.
• Wyjac uszkodzony halogen
• Wstawic nowy halogen typu EKE/10H (150W 21V) lub zamiennik

(trzymajac go tylko za kolnierz mocujacy)
• Dokrecic delikatnie 4 sruby mocujace, tak aby nie uszkodzic halogena
• Postepowac w odwrotnej kolejnosci jak przy demontazu

UWAGA : podczas wymiany halogena nie nalezy dotykac powierzchni jego
reflektora, ani banki zarnika, tluszcz z palców w polaczeniu z wysoka
temperatura lampy podczas pracy moze spowodowac trwale jej
uszkodzenie z peknieciem lampy wlacznie.

WYMIANA BEZPIECZNIKA SIECIOWEGO

W przypadku braku mozliwosci wlaczenia oswietlacza nalezy sprawdzic
bezpiecznik sieciowy znajdujacy sie w szufladce pod gniazdem zasilania 230V.
Aby tego dokonac nalezy bezwzglednie wylaczyc urzadzenie z sieci zasilajacej,
wyciagnac wtyk zasilania z gniazda 230V i wyjac szufladke pod nim.
Po wymianie nalezy dobrze docisnac szufladke tak, aby zapewnic dobry kontakt
elektryczny bezpiecznika.
Nalezy uzyc bezpiecznika o takich samych parametrach jak oryginalny tj. 3.15A
250V~



CHLODZENIE
Wnetrze oswietlacza chlodzone jest wymuszonym obiegiem powietrza.
Oswietlacz wyposazony jest w cichy, ale wydajny wentylator wymuszajacy
obieg powietrza we wnetrzu urzadzenia. Nie nalezy zaslaniac otworów
wentylacyjnych znajdujacych sie na spodzie obudowy, ani wylotu samego
wentylatora z tylu obudowy, moze doprowadzic to do przegrzania oswietlacza.

DANE TECHNICZNE OSWIETLACZA
Intensywnosc swiatla lampy : 430 000 lux max.
Moc optyczna na koncu swiatlowodu : ok. 1.2W
Temperatura barwowa : 3200K (przy ustawionym natezeniu na 100%)
Indeks odtwarzania kolorów (CRI) : 90%
Zakres regulacji natezenia : 0 – 100%
Czas do osiagniecia pelnej jasnosci : 4s (typowo), 7s (maksymalnie)
Stabilnosc mocy wyjsciowej : ±0.5% przez 8h
Czas zycia lampy : >1000-10000h przy intensywnosci 50% (1000h przy 100%)
Typ uzytego halogena : EKE/10H (150W 21V 3200K)
Inne kompatybilne halogeny : EKE 150W 3250K, EJV 150W 3400K,
EKE/AL 150W 3200K Enhanced IR
Napiecie zasilania : 230V~ 50Hz zabezpieczenie sieciowe 3.15A (5x20mm)
Pobór mocy : 200W (przy ustawionym maksymalnym natezeniu)
Temperatura pracy : -20°C…+40°C
Wilgotnosc : 0 – 80% (bez kondensacji)

DANE TECHNICZNE SWIATLOWODU (typu BUNDLE)
Dlugosc : 90cm
Apertura Numeryczna (NA) : 0.57
Efektywna srednica rdzenia : Ø6.4mm
Tlumienie : <0.6dB/m @940nm
Widmowy zakres pracy : 400nm – 1300nm
Liczba wlókien : 6718 (wartosc obliczona)
Srednica rdzenia pojedynczego wlókna : 50µm
Srednica plaszcza pojedynczego wlókna : 52.5µm
Minimalny promien zginania swiatlowodu : 100mm
Temperatura pracy swiatlowodu (bundle) : 0 – 135°C

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZESTAWU
Standardowe wyposazenie zestawu :

• Oswietlacz halogenowy 1 szt.
• Swiatlowód gietki dl. 90cm 1 szt.
• Kabel zasilajacy 230V dl. 1.8m 1 szt.


