Undersøkelseslys
for medi-matic behandlingsstoler
Perfekt belysning for
gynekologiske undersøkelser
og behandling

Når kvalitet teller

• Optimal belysning av undersøkelsesområdet
• Høy lyseffekt opp til 50.000 lux
• Enkel montering på undersøkelsesstol
• Høy energieffektivitet takket være LED-teknologi
• Levetid > 30.000 timer
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Optimal belysning av undersøkelsesområdet
Høy lyseffekt opp til 50.000 lux
Enkel montering på undersøkelsesstol
Høy energieffektivitet takket være LED-teknologi
Levetid > 30.000 timer
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Grunnlaget for
et nøyaktig arbeid

LED-undersøkelseslys*
Artikkelnr. 101.3100.0
med individuelt justerbar arm, lyseffekt 50000 lux
på 0,5 m, valg av 3 forskjellige fargetemperaturer
og 5 dimmenivåer, uten varmestråling, vedlikeholdsfri, polykarbonat casing, hvit RAL 9010, 2 m ledning,
110-240 V, 50/60 Hz. Holder 101.3110.0, 101.3120.0
eller 101.3130.0 nødvendig.

Tekniske data
Utstyr
Lyseffekten
Belysningsområde
Fargetemperatur
Styreenheten
Strømforsyning
Strømforsyning tilkoblingskabel
Armaturhus materiale
Vekt (netto)
Strømforbruk
Drives gjennom
Avlastning av ledd
Beskyttelsesklasse
Tilbehør
Standarder
Spesial

Teleskopstang, høyre*
Artikkelnr. 101.3110.0
for høyre montering av LED undersøkelseslys
101.3100.0 på medi-matic undersøkelsesstol, trinnløst
justerbar i høyde fra 600 mm til 670 mm, rustfritt
stål.
Teleskopstang, venstre*
Artikkelnr. 101.3120.0
som 101.3110.0, men for montering på venstre side
(ikke avbildet).

Teleskopstang for kolposkopholder*
Artikkelnr. 101.3130.0
stang for montering av LED-undersøkelseslys
101.3100.0, kun for bruk på medi-matic undersøkelsesstoler med kolposkopholder, trinnløst justerbar i
høyden fra 800 mm – 1400 mm, rustfritt stål. Kan
monteres senere på kolposkopholderen.

1 LED-modul
50 000 lux / 0,5 m
0,5 m Ø 17 cm
Ca. 3400 K / 3800 K / 4300 K
Elektronisk omformer
100-240 V; 50/60 Hz
Ca. 2 m
Polykarbonat (PC)
Ca. 1,5 kg
Ca. 25 W
Membran pad, vippebryter (I/O)
Friksjon
I
Andre stømtilkoblinger tilgjengelig
EN 60601-1, EN 60601-2-41
3 fargetemperaturer , 5 dimmenivåer, vedlikeholdsfri

Produsenten forbeholder seg retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og finish på sine produkter
uten forvarsel. Alle relevante mål og vekt er oppgitt som veiledende informasjon/data. På grunn av tekniske
årsaker er mindre fargeavvik mulig. Schmitz Katalog Nr 107, 01,2015 E
* Dette produktet er en artikkel av varer, solgt under OEM merkenavn.
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