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1 Diafragma de orifício 
2 Haste de suporte 
3 Condensador 
4 Anel de tensão 
5 Armação da luminária 
6 Frestas de ventilação 

 
1. Indicações de segurança 

Cuidado! As luminárias se aquecem após uma 
utilização prolongada. 
• Usar um pano ou algo similar para tocar a 

luminária óptica durante a experiência. 
• Deixar esfriar a luminária óptica após da 

experiência. 
• Não cobrir a fresta de ventilação. 
• Só utilizar a lâmpada com uma tensão máxima 

de 12 V. 
 

2. Descrição  

A luminária óptica com lâmpada de halogênio é 
uma fonte luminosa particularmente clara para 
experiências com o banco óptico e para fins de 
projeção. 
Ela consiste de uma armação de metal com um 
condensador incorporado assim como uma 
ventoinha de ventilação. O deslocador da lâmpada 
na traseira permite a produção de luz paralela. 

Para a projeção de um feixe de luz pode-se fixar 
um diafragma de orifício por meio do anel de 
tensão. A haste de suporte pode ser 
desparafusada. 
 

3. Acessórios 

Lâmpada sobressalente de halogênio, 12 V, 50 W   
   1002837 
 

4. Dados técnicos 

Lâmpada de halogênio: 12 V, 50 W 
Conexão: conectores de segurança 
 de 4 mm 
Distância focal do   
condensador: 75 mm 
Diâmetro do condensador: 45 mm 
Haste: 120 mm x 10 mm Ø 
Dimensões: aprox.. 190x125x110 mm³ 
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5. Operação 

5.1 Indicações gerais 
Para a operação da luminária óptica com lâmpada 
de halogênio serve por exemplo. 
Transformador 12 V, 60 W (230 V)              1000593 
ou 
Transformador 12 V, 60 W (115 V)               1006780 
• Não sujeitar a luminária a qualquer esforço 

mecânico ou choque. 
 
5.2 Produção da luz paralela  
• Montar a luminária óptica sobre um banco 

óptico ou numa base de tonel e ligar-la com a 
fonte de tensão. 

• Colocar a tela na distância desejada da 
luminária. 

• Soltar o parafuso de tensão do deslocador da 
lâmpada na traseira da luminária.  

 

 
Fig. 1 Verso da luminária: 1 Ventilador, 2 Parafuso de 
tensão, 3 Deslocador da lâmpada, 4 Tomadas de 
conexão  
 
• Empurrar o deslocador da lâmpada para frente 

ou para atrás, até que apareça uma imagem 
nítida da espiral incandescente sobre a tela.  

• Apertar de novo o parafuso de tensão. 
• Para a projeção de um feixe de luz, fixar o 

diafragma de orifício por meio do anel de 
tensão no condensador. 

 
5.3 Troca da lâmpada 
Lâmpadas de halogênio são turvadas por 
depósitos de gordura da pele e isto reduz 
consideravelmente a vida útil da lâmpada. 
• Não tocar a ampola da lâmpada com os 

dedos. 

• Soltar e retirar os 4 parafusos de fixação da 
tampa da caixa. 

• Retirar a lâmpada de halogênio defeituosa.  
• Agarrar a lâmpada de halogênio de reposição 

de 12 V, 50 W com um pano ou um protetor 
similar a conectar os fios de conexão na base. 

• Voltar a fixar a tampa da caixa apertando os 
parafusos. 

 

 
Fig. 2 Troca da lâmpada: 1 parafusos de fixação, 2 
tampa da caixa, 3 Base 
 
5.4 Montagem do banco óptico 
• Parafusar a haste de suporte na base da 

luminária óptica.  
• Fixar a luminária óptica no cavaleiro sobre o 

banco óptico. 

 
Fig. 3 Montagem sobre o banco óptico  


