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Provita
LED-undersökningslampa serie 5
Produktinformation
Provita undersökningslampa bygger på LED-teknik framtagen tillsammans med Osram.
Lampan ger ett mycket kraftfullt ljus, >70 000 Lux vid 1 meters avstånd vilket gör den mycket
lämplig som ljuskälla då patienten skall undersökas eller vid mindre kirurgiska ingrepp.
Undersökningslampan har ett robust lamphus i aluminium och den stora ljusreflektorn är placerad
bakom ett riktigt säkerhetsglas. Ljuset alstras av 16 lysdioder och med hjälp av en stor reflektor
optimeras ljuset samtidigt som risken för skuggbildning minimeras. Helt reflexfritt ljus.
Det högkvalitativa ljuset avges med en för ändamålet väl avvägd färgtemperatur som gör att hud och
sårfärg återges på ett naturligt sätt. Trots det kraftfulla ljuset förbrukar lampan endast ca.27 Watt.
Finns i tre modeller. Tak och vägglampa har dubbla svängbara armar vilket gör lampan lättmanövrerad. Den mobila undersökningslampan har ett lättrullat och smidigt golvstativ med 5 hjul.
Ett greppvänligt avtagbart sterilhandtag underlättar vid fininställning av samtliga dessa lampor
Tekniska data
Färg på lampan:
Elektrisk ingång:
Effekt:
Färgtemperatur:
Färgåtergivning CRI:

Vit med blå dekorrand
AC 120-240 V 50-60 Hz
24 V / ca.35 W
ca. 4,500 K
RA 94
Röd R9 > 97
Hudfärg R13 > 98
Ljusintensitet 1 m:
>70,000 Lux
Dimmerfunktion:
50 - 70- 90 100%
Ljusfältsdiam. D10:
170 mm
Ljuseffektivitet:
840 lm
Diod garanterad livslängd: >30 000 h normaldrift 20år
Diod förväntad livslängd: >50 000 h
Handtag:
Avtagbart sterilhandtag
Höjdjusteringsintervall:
ca. 1,000 mm (taklampa)
Svängradie:
1760 mm
Totalvikt:
18/19 kg (tak/vägg)

CE-märkt

Stora bilden: Detaljbild lamphuvud, sterilhandtag och reflektor

Ja

Lilla bilden: Manöverpanel med on/off knapp och dimmerfunktion.

Benämning:
Taklampa, komplett* inkl. täckplåt för topprör när detta går igenom undertak
Täckkåpa inkl. monteringsring. Erfordras då takplattan sitter i LIV med undertak
Ankarplatta, inkl. gängstänger 150mm (ej inkl. expander för infästning i betong)
Vägglampa, komplett
Mobillampa komplett med 3 meter anslutningskabel

L527067A
Z2K0689A
490560
L540066A
L511120A

*Ange alltid montagehöjd, ovan golv, vid beställning
Ev takfixtur mellan undertak och valv ingår ej, denna kan (för plant montage mot valv), köpas separat av oss).
Se baksida: Utförande och frigångshöjd
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Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
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+46 (0) 243 23 05 07
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+46 (0) 40-47 57 98
+46(0) 40-47 27 47

E-Mail
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info@aspira.se
www.aspira.se
5367-4990
637 39 60-1
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Tekniska Data
Provita undersökningslampa serie 5

Finns även i utförande som mobil eller väggmonterad undersökningslampa

