
Specjalistyczne źródła 
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R Do jakiego procesu lampa 
ma być używana 



Prace badawcze  
i rozwój
Zespół badawczy Victory stale pracuje 
nad nowymi produktami i znalezieniem 
dla nich nowych zastosowań. Jesteśmy 
dumni z naszej pozycji wśród 
producentów wiodących na tym rynku.

Sieć dystrybucji 

Z dystrybutorami na całym świecie i 
ośrodkami w Wielkiej Brytanii, USA, 
Polsce, Australii i Chinach, Victory jest 
w stanie szybko i sprawnie dostarczyć 
produkt tam, gdzie jest potrzebny.

Obsługa klienta 

Nasze Biuro Obsługi Klienta jest zawsze 
pomocne, zarówno przy zapytaniach 
technicznych, jak i przy śledzeniu 
zapasów magazynu i przebiegu realizacji 
zamówień.

Źródła światła ultrafioletowego mają wiele 

zastosowań w przemyśle, w branży 

kosmetyczno-higienicznej, w produkcji 

systemów zabezpieczeń i wiele innych.

Z ponad 24 letnim doświadczeniem w 

produkcji specjalistycznego oświetlenia, Victory 

może dostarczyć wysokiej jakości produktów dla 

producentów wyposażenia tych branż.

Victory zaopatruje producentów w ponad 140 

krajach na całym świecie



Średniociśnieniowe lampy metalohalogenkowe

Ręcznie uszczelniane dla 
zapewnienia wysokiej jakości 
Kapilarnie uszczelnione lampy UV są wykonywane ręcznie. Podciśnienie 
wewnątrz lampy pozwala dokładnie uformować ogrzany kwarc 
wokół folii przewodzącej. Metoda ta pozwala na produkcję krótkich, 
specjalistycznych serii wysokiej jakości.

Średniociśnieniowe 
lampy rtęciowe
Nasze lampy rtęciowe o szczególnie 
wysokiej emisji w zakresie UV-C, 
używane są w procesach drukarskich, 
do utwardzania farb pigmentowych i 
lakierów UV.

Metalohalogenkowe lampy z domieszką 
galu, o wysokiej emisji dłuższych fal 
UV, są odpowiednie do utwardzania 
grubych warstw lakierów. 

Mają wysoką zawartość UV-A i 
UV-B, a więc są odpowiednie do 
utwardzania grubych warstw farb.

Metalohalogenkowe 
lampy galowe

Metalohalogenkowe lampy 
z domieszką żelaza.
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Druk
�� cyfrowy
�� na metalu
�� etykiety
�� sitodruk
�� flexo druk
�� typografia
�� offsetowy

Utwardzanie
�� przemysł 
motoryzacyjny
�� opakowania
�� konwersja
�� PCB
�� ekrany IT
�� obróbka drewna
�� banknoty

… i wiele innych

Zastosowanie
Lampy UV Victory Lighting (UK) Ltd mają wiele zastosowań w leczeniu, 
dezynfekcji wody i powietrza oraz przemyśle poligraficznym.

uszczelnienie Filtr dichroiczny do redukcji ciepła
Victory może też dostarczyć specjalną folię dichroiczną odbijającą promienie UV, ale 
pozwalającą przedostać się Podczerwieni. Jest to bezcenne szczególnie w zastosowaniach, 
gdzie wymagane są promienie UV przy minimum ciepła.



SPECYFIKACJA KOŃCÓWKI LAMPY

A mm

B mm

C mm

D mm

E terminal type

F Typ zakończenia  Metalowe   Ceramiczne 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

L Wartość 
Volt V

M Natężenie 
prądu A

N Moc W/cm

SPECYFIKACJA LAMPY

G Długość całkowita mm

H Długość ramienia mm

I Długość łuku mm

J Średnica mm

K Długość przewodu mm

APARATURA I PROCES

O Marka maszyny/model

P Marka systemu UV/model

Q Numer referencyjny lampy

R Do jakiego procesu lampa 
ma być używana 

DANE KONTAKTOWE

Imię i  
Nazwisko Kraj

Nazwa firmy Tel.

Stanowisko Adres 
email

FORMULARZ ZAMÓWIENIA LAMPY UV
Dla ułatwienia zrealizowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza 
wpisując informacje dotyczące specyfikacji lampy UV, jakiej Państwo potrzebują. 
Wypełniony formularz można wysłać pocztą lub zeskanować i przesłać pocztą 
elektroniczną. Można też wypełnić formularz on-line.

© Victory Lighting (UK) Ltd 2015 
Victory Lighting (UK) Ltd dołożyła wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, ale nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, 
co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do informacji, produktów, usług lub grafik zawartych w niniejszej broszurze.

Victory Lighting (UK) Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie skutki będące konsekwencją niewłaściwego wykorzystania zawartych w tym dokumencie informacji.
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Victory Lighting (UK) Ltd 
Unit 3, Eastman Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7DU 
www.victorylighting.co.uk  |  e sales@victorylighting.co.uk  |  t +44 (0)1442 215200
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Drewart-Energy Ltd.

+48 22 758 59 82

ul. Pilsudskiego 43; 05-805 Kanie;  

www.drewart.com.pl 
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