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Instruções para o uso

3B SCIENTIFIC® PHYSICS

U40120 Lâmpada de feixe único

U40121 Suporte magnético

1/03 ALF

®

A lâmpada permite a realização de experiências demons-
trativas em relação com a ótica geométrica em placas
magnéticas (U14600).

1. Indicações de segurança

• Cuidado! As lâmpadas esquentam quando utilizadas
por muito tempo.

• Não tocar as ampolas das lâmpadas com os dedos,
por exemplo, ao trocar as lâmpadas (as lâmpadas são
cegadas pela gordura residual da pele).

2. Descrição, dados técnicos

Lâmpada em caixa metálica redonda, giratoria sobre o
suporte, com abertura regulável e capacidade de produ-
ção de um feixe luminoso estreito.
Lâmpada: 12V, 35W
Conexão à rede: 1,5 m compr. com tomada de 4 mm
Medidas: 120 mm x 70 mm Ø
Massa: 0,25 kg
2.1 Acessórios:
Placa magnética U40121 para a recepção da lâmpada de
feixe único U40120.
Diâmetro:  65 mm
Lâmpada de reposto U40122 para a lâmpada de feixe
único U40120.

3. Utilização

3.1 Ajustamento direcional de um feixe de luz com
feixe estreito

• Colocar a placa magnética na base.

• Instalar a lâmpada de feixe único na placa magnética.
• Estabelecer a conexão do transformador, por exem-

plo, U11735.
• Soltar os parafusos estriados.
• Aumentar e reduzir a abertura a vontade até achar a

espessura de feixe desejada.
• Apertar bem os parafusos estriados.
3.2 Regulagem de um feixe de luz
• Colocar a placa magnética no suporte.
• Instalar a lâmpada de feixe único na placa magnéti-

ca.
• Estabelecer a conexão do transformador, por exem-

plo, U11735.
• Soltar os parafusos estriados.
• Aumentar e reduzir a abertura a vontade até achar a

espessura de feixe desejada.
• Apertar bem os parafusos estriados.
3.3 Troca da lâmpada
• Soltar os

parafusos (A).
• Retirar a tampa

protetora (B).
• Trocar a lâmpada.
• Não tocar as

ampolas das
lâmpadas com
os dedos ao
trocar as lâmpadas.

• Colocar a tampa protetora (B) sobre a lâmpada e
apertar parafusos (A).

1 Tampa de proteção para o porta-lâmpada

2 Parafuso estriado para regulagem da abertura

3 Abertura com lente

4 Spaltöffnung mit Linse

5 Alça para segurar
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