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 :ماوراء بنفش كاربرد دستگاه كابيـن نور 
 است اي وسيله گفت توان مي المللي بين استاندارهاي با كابيـن اين سازگاري به توجّه با 

 بررسي و UVB نور تابش شرايط تحت بازرسي هاي كاربرد ، رنگ بصري آورد بر جهت
 . كابين در شده عبيهت  UV تابش مقابل در رنگ ثبات و متاماريزم پديده

 

   : شرايط آزمون
نور UV ، از كه وسيعي استفاده با ، آورد مي فراهم را بنفش ماوراء نور تحت آزمايش 

  دو هر اينكه از اطمينان حصول ، شود مي فلورسنتي هاي رنگدانه و كننده براق مواد
  ميباشد ضروري بسيار ، نه يا دارد اشعه اين برابر در را مساوي و يكسان واكنشي نمونه

 اين فابريك يا تركيب بصورت خواه  ، سفيد رنگهاي مورد در تجربي بصورت معموال .
 يا آبي ديگري و كند فلورسنت سبز يا آبي ، يكي است ممكن كه دارد وجود موضوع
  تصحيح و كند مي ايجاد را متاماريزم از ديگري نوع موضوع اين هيچكدام يا و بنفش

 . ميباشد ضروري كامالً آن
 
المپ سه تعداد UV  و المپ يك اولي ، كليد دو توسط كه گرديد تعبيه كابين در  

  و نموده فعال را المپ هرسه لزوم صورت در ميتوان كه نموده فعال را المپ دو دومي
 . بخشيد تسريع را ديدگي آسيب ضريب مشاهده و تخريب زمان

 
 :ش جهت سفاراطالعات 

 كد سفارش 211-1030

 UVB  211-2004المپ ماوراء بنفش 
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