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Puissance 
max

Irradiance 
at 12 cm IP

50/60 Hz
(recharge)

NOVA-UV S 100 - 240 V 12 W 3,7 V /  
5400 mAh Li-Ion 1,5 h 3,5 h Minimum 6mW/cm2

Center 15mW/cm2 IP30 -10°C < 40°C IK07 163 x 63 x 163 mm 705 g

■ Secagem rápida de alto desempenho: apenas 1 minuto.

■ Pode secar uma área de 20 cm de diâmetro.

■  Alta eficiência: lâmpada de alta potência (12 W) para baixo consumo de energia 
(autonomia 1,5 h).

A lâmpada de secagem NOVA-UV S utiliza o método de endurecimento a frio que:

■ não gera nenhum calor,

■   não tem impacto nos materiais sensíveis ao calor localizados perto da área a ser 
seca (plásticos, tintas, chapas de metal...)

■  permite que você siga imediatamente com ações de lixamento, polimento, etc.

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL

UMA LÂMPADA DE SECAGEM COM MÚLTIPLAS QUALIDADES

UM PROJECTOR DE ALTA PERFORMANCE

TECNOLOGIA DE ENDURECIMENTO A FRIO

12 cm

Distância mínima

LED UV λ 395-400 nm

Irradiância 6-15 mW/cm2

A lâmpada de secagem SCANGRIP NOVA-UV S é uma luz de trabalho de LED ultravioleta especializada no 
tratamento UV de revestimentos automotivos. A sua potência e autonomia permitem-lhe secar grandes 
superfícies de primários e tintas específicas em tempo recorde. Esta lâmpada, com seu bom manuseio, 
garante uma imensa economia de tempo em comparação com os métodos de secagem tradicionais.

1’ min

■ Projetado para o ambiente que requer oficinas.s
- resistente a choques e vibrações: certificado IK07.
- alta resistência: vida útil de mais de 30.000 horas de uso.

■ Interface luminosa simplificada  
-  com um temporizador integrado de 1 a 5 minutos e  

indicadores de bateria.

■ Fornecido com um carregador USB 5 V 2 A (cabo de 1m).

Zona de secagem  
Ø 20 cm 

■  Suporte flexível que pode ser inclinado, 
com ímãs poderosos para alcançar o 
ângulo de polimerização UV desejado.

■  Dispositivo portátil leve e prático.

LÂMPADA DE SECAGEM  
SCANGRIP NOVA-UV SILUMINAÇÃO


