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Żarówki do terrarium dla żółwia
wodno-lądowego Swamp Basking
Spot Exo Terra
Cena

63,00 zł

Numer katalogowy

PT3780, PT3781, PT3782

Kod producenta

PT3780, PT3781, PT3782

Opis produktu

Żarówki grzewcze do terrarium dla żółwi,
płazów, krabów Swamp Basking Spot Exo
Terra
Żarówki serii SWAMP są odporne na zachlapanie wodą i dużą wilgotność
w powietrzu panujących zwłaszcza w domowych hodowlach żółwia
czy płaza wodno lądowego.
Żarówka, która nie boi się wody!
W naturze żółw wodny czy żabka wskakują sobie do wody bez martwienia się o rozbryzg. W terrariach / akwa-terrariach my
opiekunowie musimy w zbiornikach z gadami wodno-lądowymi czy płazami montować odpowiednio wytrzymałe i
mocne żarówki. Tradycyjne oświetlenie nie zdaje egzaminu i szybko traci życie żarówka nieodporna na trudne warunki
klimatu w terrariach mokrego.
Specjalnie stworzona przez ekspertów Exo Terrę żarówka Swamp Basking Spot przeznaczona jest do terrarium mokrego
lub tropikalnego, gdzie panuje bardzo duża wilgoć i istnieje ryzyko ochlapania, spryskania czy zamgławienia żarówki wodą
lub parą. Żarówkę Swamp Exo Terra można stosować w terrarium gdzie pracują takie urządzenia jak fogger czy
zraszacz.
Jest to żarówka światła dziennego o miękkiej barwie światła z jednoczesnym grzaniem z emisją podczerwieni. Dostarcza
punktowego światła i ciepła w promieniu 40-60°. Zawartość w żarówce neodymu podkreśla kolory zwierząt i roślin.

Przeznaczenie wodoodpornych żarówek Swamp Exo Terra:
w terrarium dla żółwia czerwonolicego
w terrarium dla żółwia żóltolicego
w terrarium tropikalnym
w terrarium "mokrym"
w terrarium dla żółwi wodnych
w terrarium dla żółwi bagiennych
w terrarium dla kameleona
w ogrodach tropikalnych
w ogrodach botanicznych
w akwaterrarium / aqua-terrarium
w paludarium
ogólnie w herpetarium
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Zalety i cechy żarówek Swamp Basking Spot:
odporność szkła żarówki na pękanie pod wpływem oprysku wodą
wodoodporność
wodoszczelność
odporność na zaparowanie, spryskiwanie, zamgławienie,
wytrzymałość na ekstremalne warunki (bardzo duża wilgotność)
dłuższa żywotność w trudnych warunkach
bezpieczeństwo zwierząt
wybawienie zwierząt i roślin

Montaż żarówki dla żółwia w terrarium.
Wiemy, że żółwik wychodzi z wody (przecież rybą nie jest). Na suchym lądzie odpoczywa i grzeje się pod lampą. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa żarówkę grzewczą dla żółwia, płaza należy zamocować w porcelanową oprawkę (gniazdo
lampy) - oprawki ceramiczne link.
Można żarówkę zainstalować w lampie na długim ramieniu (wysięgniku), można umieścić nad wyspą w bezpiecznej
odległości, żeby nie przegrzać gada - gotowe lampy z uchytem link.
Dla zachowania normalnego cyklu dobowego (dzień/noc), żarówka Swamp może pracować na zmianę z żarówką nocną
czerwoną, niebieską lub czarną np. Night Heat Lamp lub Reptile Night Helios .
Pamiętaj, że terrariach / akwaterrariach z żółwiami wodnymi i wodnolądowymi powinna się znaleźć żarówka
grzewcza dla żółwia oraz lampa UVB.

Dane techniczne Swamp Exo Terra:
Żarówki Swamp Basking Spot dostępne są w następujących mocach: 50W, 75W, 100W
Cechy wspólne dla wszystkich modeli żarówek Swamp:
Gwint E27 = 27 mm
Wskaźnik oddawania barw: 87 Ra/CRI
Kąt rozsyłu światła: 40°-60°
Kąt rozsyłu ciepła: 40°-60°
Sprawność cieplna: 93%
Bańka szklana R20,R25
Szerokość żarówki: 80 mm
Temperatura barwowa [K] dla poszczególnych modeli żarówek:
50W - 2500 K
75W - 2590 K
100W - 2600 K
Barwa światła: ciepła biel
Jasność świecenia [Lm] w zależności od mocy żarówki wynosi:
50W - 250 Lm
75W - 520 Lm
100W - 725 Lm
Symbol producenta:
Exo Terra SWAMP Basking Spot 50W PT3780
Exo Terra SWAMP Basking Spot 75W PT3781
Exo Terra SWAMP Basking Spot 75W PT3782

Masz dodatkowe pytania? Nie wiesz jaką żarówkę zainstalować w swoim terrarium? Skontaktuj się z nami , pomożemy! Mamy
duże doświadczenie i wieloletnią praktyczną wiedzę. Współpracujemy z weterynarzami i fachowcami z ogrodów
zoologicznych.

Prosimy nie kopiować naszych treści. Rusz głową i napisz sam. Szablon i treść oferty podlega ochronie prawnej o prawach
autorskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Moc żarówki (W ): 50W , 75W , 100W
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