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SIM.LED 3500+
LED-undersökningslampa
Produktinformation
SIM.LED 3500+ är en kraftfull undersökningslampa som ger 60000 Lux vid 1 meters avstånd.
Ljuset kan med hjälp av dimmer regleras mellan 18 000 – 60 000 lux vilket gör det lätt att ställa in
rätt ljusintensitet vid varje undersökningstillfälle eller vid mindre kirurgiska ingrepp.
SIM.LED 3500+ bygger på teknik hämtad från operationsbelysning. Ljuset från de 18 lysdioderna
fördelas med hjälp av polerade reflektorer. Det högkvalitativa ljuset har en färgtemperatur av 4500°K
och högt färgåtergivningsindex (CRI 96), vilket gör att färger i underökningsområdet återges på ett
naturligt sätt. Robust och lätt lamphus av aluminium, undersida av riktigt säkerhetsglas, avsaknaden
av plastdetaljer, ger lång livslängd och tillåter rengöring med alkoholbaserade rengöringsmedel.
SIM.LED 3500+ för takmontage är svängbar 360° runt sin egen axel. Dubbla armar ger hela
1600mm räckvidd. Lampans undre arm kan fällas ända ner till vertikalt läge och lampan hamnar då
endast ca 1 meter över golv, en stor fördel t.ex. vid gynekologiska undersökningar. För att ytterligare
underlätta vid fininställning är lampan försedd med ett greppvänligt avtagbart sterilhandtag.
Släcker och tänder gör man med on/off knappen som finns lättåtkomlig vid lamphuvudet.

Tekniska data
(se även baksida

Ljusintensitet
Dimmerfunktion
Färgtemperatur
CRI
Ljuskälla
Ljusfältsdiam.
El-matning
Effektförbrukning
Brinntid lysdiod
Lamphuvud
Standard

60 000 lx 1m.
30-100%
4500˚K
96 (R9=96)
18st LED,s
170mm vid 1m.
230 V/50 Hz
20W
> 40 000h
IP42
CE-class1

Trots ljusintensitet på hela 60000 Lux och hög ljuskvalité är effektförbrukningen endast 20 Watt.

Benämning:
Undersökningslampa SIM.LED 3500+ finns i tre grundutförande
Taklampa, komplett*
Vägglampa, komplett
Mobillampa komplett med 5 meter anslutningskabel
*Ev distans mellan undertak och valv ingår ej denna kan för flertalet montage köpas separat av oss.
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