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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Luxo er sterkt engasjert i helsesektoren
Luxo har over mange år utviklet en rekke produkter 
spesielt for sykehusbruk og helsedesektoren. Luxo har 
både den nødvendige erfaringen og sertifiseringen 
som trengs for å bli godkjent som leverandør til helse-
sektoren. Luxo inngår i Glamox-konsernet fra 2009.

Luxo armaturer for medisinsk belysning produseres i 
henhold til den medisinske standarden ISO 13485. 
Alle Luxo produkter for helsesektoren er godkjent 
i henhold til IEC/EN 60601-1 vedrørende medi-
sinsk sikkerhet. De er testet med hensyn til elektro-
magnetiske forstyrrelser og er godkjent i henhold til 
IEC/EN 60601-1-2 vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet. Alle våre undersøkelseslamper, diagno-
selamper og operasjonslamper er godkjent i henhold 
til IEC/EN 60601-2-41, krav om sikkerhet for armatu-
rer for operasjoner og diagnostisering. 

Alle Luxo medisinske belysningsprodukter bærer det 
medisinske CE-merket.

Perfekt balanse
Fordi medisinske produkter brukes i dynamiske miljøer 
må de være veldig fleksible. Luxo var banebrytende 
med sine selvbalanserende armer for mer enn 75 år 
siden, og har stadig forbedret dem siden. Intrikate in-
terne fjærsystemer sikrer jevn og enkel posisjonering. 
Armen til Luxo-lampene vil sikre at lampehodet alltid 
vil holde seg i riktig posisjon. 

Evnen til å plassere lyset akkurat der hvor det er behov 
for det er kjennemerket på en Luxo-arm. Disse armene 
har en tilnærmet vedlikeholdsfri konstruksjon, og er en-
kle å installere.

5 års garanti 
Glamox gir 5 års garanti mot produk-
sjons- og materialfeil på alle produkter 
merket Glamox, Luxo og Høvik. Glamox 
vil enten reparere installerte produkter, 
eller erstatte med nye produkter. Denne 
garantien gjelder for produksjons- og 
materialfeil.
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Luxo LHH LED  
Undersøkelseslampe
Moderne medisinsk undersøkelsesarmatur 
med LED
Den nye LHH er en videreutvikling av den opprinnelige 
medisinske undersøkelsesarmaturen, som er i daglig 
bruk av helsepersonell over hele verden. 

Den meget fleksible selvbalanserende armen sammen 
med utmerket lysutbytte har gitt LHH undersøkelsesar-
matur et godt renomme innen den medisinske verden. 
Den friksjonsfrie horisontale og vertikale bevegelsen 
gjør LHH til den mest fleksible undersøkelsesarmaturen 
på markedet – og den beste i sin klasse. Bruken av 
LED lyskilder har gjort det mulig å redusere størrelsen 
på det nye lampehodet, sammenlignet med det opp-
rinnelige designet. Den reduserte størrelsen sørger for 
enda bedre lysforhold. 

For krevende synsvilkår 
LHH er utviklet spesielt for utfordrende bruksområder 
som krever godt lys, for eksempel under kliniske under-
søkelser og behandlingsprosedyrer i helsesektoren, på 
sykehus, klinikker, helsesentre og konsultasjonsrom. 

Nøyaktig posisjonering
LHHs arm er lukket, noe som sikrer enkel rengjøring. 
Den fjærbalanserte armens fleksibilitet og presisjon 
gjør at den er enkel å posisjonere, slik at lyset kan 
styres på riktig sted. Lyskildene er plassert godt inne i 
lampehodet, for å unngå blending. Bryteren er plas-
sert akkurat der tommelen treffer når hånden griper om 
håndtaket. Dette gjør håndteringen intuitiv og enkel. 
Håndtakets retning angir retningen på lyset. LHH er 
fullt dimbar. 

Godkjent medisinsk enhet 
LHH er godkjent som en medisinsk enhet i henhold til 
IEC/EN 60601-1 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: 
Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse 
samt IEC/EN 60601-1-2 Elektromagnetisk kompatibi-
litet.
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Design: Aleksander Borgenhov  
Borgenhav er en av Norges mest pris-
vinnende industridesignere. Arbeidet 
hans har resultert i et bredt spekter av 
vellykkede produkter innenfor møbler, 
belysning, kommersielle varer, sportsut-
styr, helse og medisin, marine og off-
shore. Han har designet flere av Luxos 
nyeste armaturer, inkludert en komplett 
serie med lupelamper og en skrive-
bordslampe.

Luxo Trolley

Luxo LHH takstamme/feste  
60cm m/kontakt

Luxo LHH veggfeste

Moderne medisinsk undersøkelsesarmatur med LED

Metallkonstruksjon 
LHH produseres i pulverlakkert metall; aluminium og 
stål. Lyskilden er dekket med herdet glass. Dette betyr 
at LHH kan rengjøres med et hvilket som helst rengjø-
ringsmiddel som brukes på sykehus, også aceton. 

Flere monteringsmuligheter 
LHH er tilgjengelig for bord- og trolleymontering, samt 
for montering i taket eller på veggen. Vi tilbyr et bredt 
spekter av spesialfester for alle monteringsformål. 
Standard versjonen kommer med bordfeste.

Armer for vertikal bevegelse
Armer for veggmontering beveges alltid forover og er 
utformet for maksimal vertikal bevegelse.

Armer for horisontal bevegelse
Armer for montering på bord eller trolley er utformet 
for maksimal horisontal bevegelse.

Enkel utskifting
LHH har samme armkonstruksjon og bunnbolt som den 
tidligere versjonen. Dette betyr at alle gamle braketter 
og bordfester kan gjenbrukes med denne nye versjo-
nen. 

Luxo LHH bordfeste

5 års garanti 
Glamox gir 5 års garanti mot produk-
sjons- og materialfeil på alle produkter 
merket Glamox, Luxo og Høvik. Glamox 
vil enten reparere installerte produkter, 
eller erstatte med nye produkter. Denne 
garantien gjelder for produksjons- og 
materialfeil.
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Utmerket lyskvalitet
LHH har en fargegjengivelsesindeks (CRI) på mer enn 
95. R9 fargegjengivelsesverdien, som er viktig for 
reproduksjon av fargen rød, er så høy som 99. I hen-
hold til bestemmelsene i EN 12464-1 om belysning av 
innendørs arbeidsplasser, er luxkravet ved undersø-
kelser i et sykehus eller legesenter 1000 lux, og farge-
gjengivelsesindeksen bør være minimum CRI 90. Dette 
kan enkelt oppnås med en LHH undersøkelsesarmatur. 

Tilgjengelig med justerbar fargetemperatur 
En versjon, LHH CCT, har justerbar fargetemperatur. 
Dette gjør det mulig å veksle mellom varmt hvitt og 
kjølig hvitt lys, avhengig av oppgaven. Den varmhvite 
innstillingen er ideell for dermatologiske undersøkel-
ser, mens den kjølige, hvite innstillingen er ideell for 
gjenkjennelse av blodårer. Ifølge IEC 60601-2-41 om 
særlige krav til sikkerheten av kirurgiske armaturer og 
armaturer for diagnose, bør CRI-indeksen være over 
85. Fargekoordinatene (og derav korrelert fargetem-
peratur) bør ligge i området 3000-6700K. LHH opp-
fyller alle disse kravene. 

LED – fremtidens lyskilde
Med introduksjonen av LED har den internasjonale be-
lysningsindustrien fått en ny lyskilde som er mer ener-
gieffektiv enn lysrør og andre konvensjonelle lyskilder. 
Lysdiodenes effektivitet og levetid forbedres stadig, 
samtidig som de er omtrent vedlikeholdsfrie. 

Siden Luxo kun bruker komponenter av høy kvalitet, 
som testes i egne laboratorier, har Luxo LED-armaturer 
lang levetid og lavt energiforbruk. Like viktig er Luxos 
erfaring og kunnskap om utvikling av optikk og varme-
kontroll, slik at armaturene skal kunne fungere tilfreds-
stillende over lang tid. 

LED-lyskilder er ikke bare små og robuste. Lysdiodene 
i LHH er svært energieffektive med en levetid på hele 
50.000 timer eller mer. Den kraftige LED-modulen gir 
et svært bra lysutbytte på mer enn 24.000 lux ved 1 
meters avstand.

Beskyttet av SteriTouch®

LHH er dekket med SteriTouch® antimikrobielt pul-
verbelegg, som hindrer vekst av bakterier, mugg og 
biofilm. Basert på ionisk sølvteknologi, forblir det anti-
mikrobielle resultatet effektivt gjennom hele produktets 
levetid. SteriTouch® er en ledende merkevare med en 
etablert og utprøvd antimikrobiell teknologi, og holder 
en rekke godkjenninger. Utførte laboratorieundersøkel-
ser, uavhengig av internasjonale standarder, viser over 
99% effekt mot MRSA og E. coli i løpet av 24 timer. 
SteriTouch® representerer et utmerket ekstra tiltak i til-
legg til rutinemessig rengjøring, og gir en permanent 
og usynlig barriere mot patogener.

Luxo LHH CCT 
med justerbar fargetemperatur

Luxo LHH LED  
Undersøkelseslampe, forts.
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Teknisk informasjon
Lyskilde
LED, CRI er 95 (CRI på R9: 98)

Levetid: Minimum 50.000 timer

Standard version:
Ca. 35 000 lux på 1 m og 120 000 lux på 0,5 m. 4000K. 
D10 er 300 mm på 1 m, 160 mm på 50 cm.

CCT versjon:
Ca. 25 000 lux på 1 m og 120 000 lux på 0,5 m 
3500/4000/4500K. 
D10 er 300 mm på 1 m, 160 mm på 50 cm.

Bryter
På/Av og trinnløs dimming.

CCT: Step 3500 / 4000 / 4500K

Nattlys: Starter på minimum lysnivå.

Materiale og farge overdel
Arm i stål, med plastdeksler. Skjerm i aluminium og plast. 

Farge: Hvit med sorte detaljer. 

Montering
LHH kan festes i taket, på veggen, til bordet eller på trolley. 
Ulike bordfester, integrert bordfeste, veggfeste, takfeste og 
trolley er tilgjengelig på forespørsel.

Optikk
Symmetrisk lysfordeling. LHH bruker et linsesystem av polykar-
bonat for maksimal belysningsstyrke. 

Strømforsyning
100-240VAC 50/60 Hz
Leveres med strømkabel og støpsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallell, tre-leddet arm for vegg (W), bord (T) eller tak (C). 
Spesiell versjon for Trolley (TR).
Armlengde er 105 cm.

Godkjenning og sertifikater
Godkjent som medisinsk enhet og bærer det medisinske 
CE merket.

Godkjent som en medisinsk enhet i henhold til 
IEC/EN 60601-1 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: Ge-
nerelle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse og 
IEC/EN 60601-1-2 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og 
tester. UL 60601-1.

Modellvarianter
Art.nr. Modell
LHG026524 LHH G2 W105 Wh 108 940 EU

LHG026525 LHH G2 T105 Wh 108 940 EU

LHG026526 LHH G2 C105 Wh 108 940 EU

LHG026536 LHH G2 W105 Wh 108 935-945 CCT EU

LHG026537 LHH G2 T105 Wh 108 935-945 CCT EU

LHG026538 LHH G2 C105 Wh 108 935-945 CCT EU

LHG026682 LHH G2 W105 Wh 1300 940 EU

LHG026683 LHH G2 T105 Wh 1300 940 EU

LHG026732 LHH G2 W105 Wh 900 935-945 CCT EU

LHG026733 LHH G2 T105 Wh 900 935-945 CCT EU

LHG026734 LHH G2 C105 Wh 900 935-945 CCT EU
T = Table, W = Wall, C = Ceiling, 105 = arm 105cm,  
Wh = White, AWh = Antibakteriell hvit maling,  
117 = 1x17W LED, 940 = CRI >90 and 4000K, EU = EU plug,  
GB = GB plug, DK = DK plug. TR, spesiell versjon for trolley.

Reservedeler
Art.nr. Beskrivelse
SPA026011 Kabel 3x0.75+/3,0m BS1363A Hvit

SPA026705 AC/DC LHH G2 klasse I 24V

SPA026706 LED-modul LHH G2

SPA026707 LED-modul CCT LHH G2

SPA026708 Kabel 3x0.75+/3,0 m Schuko Hvit

SPA026709 Kabel 3x18 AWG/3,0 m NA Hvit

SPA026710 Sikring T1.25AH/250V
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Luxo Carelite LED 
Sengelampe

Eksakt posisjonering
Luxo Carelite LED sengelampe har et integrert ergono-
misk håndtak gjør lampen lett å betjene også for funk-
sjonshemmede pasienter. Lyset fra Carelite kan rettet 
mot nøyaktig der hvor lyset trengs. Lyskilden er plassert 
godt inne i lampehodet, for å unngå blending. Dette 
er viktig på poster med flere senger, fordi en pasient 
kan ha leselyset tent uten å forstyrre andre pasienter i 
nærheten. 

Enkel betjening og rengjøring
Bryteren er plassert akkurat der hvor tommelen treffer 
når man griper om håndtaket. Dette gjør bruken enkel, 
selv for pasienter med funksjonshemninger. Carelite er 
fullt dimbar. Carelite er en sengelampe med en lukket, 

fjærbalansert arm som gjør den enkel å rengjøre samt 
trygg og lett å stille inn. 

Carelite produseres i pulverlakkert metall; aluminium 
og stål. Dette betyr at Carelite kan rengjøres med et 
hvilket som helst rengjøringsmiddel som brukes på sy-
kehus, også aceton.

Forskjellige monteringsalternativer 
Carelite er tilgjengelig for vegg-, bord- eller trolley-
montering. Veggversjonen er tilgjengelig med to ulike 
armlengder. Et utvalg av braketter er tilgjengelig for de 
forskjellige monteringsløsningene. Farge: Lys grå med 
hvite detaljer. 

Meget energieffektive
LED lyskilder er ikke bare små og robuste – Carelites 
dioder er meget energieffektive med en levetid på 
50.000 timer eller mer. Den kraftige LED-modulen har 
utmerket lyseffekt, ca. 2000 lux på 0,6 meter. Den er 
nesten vedlikeholdsfri.

Integrert nattlys
Carelite er også utstyrt med nattlys, med akkurat nok 
lys til at sykepleieren kan se til pasienten.

Design: Aleksander Borgenhov

Armlengde 115 Armlengde 105
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Teknisk beskrivelse

Lyskilde
LED: 400 lm, 3000 K og CRI >90

Materiale og farge overdel
Arm i stål med plastdeksler. Lampehode i aluminium. 
Tilgjengelig i hvit farge.

Montering
Carelite kan monteres på vegg, bord eller trolley. Ulike monte-
ringsbraketter og trolley er tilgjengelige på forespørsel.
Ved montering på trolley anbefaler vi bruk av ekstra vekt for 
mer stabilitet.

Optikk
Symmetrisk lysfordeling. Carelite LED har linser av polykarbo-
nat.

Strømforsyning
100-240VAC 50/60 Hz
Leveres med strømkabel og støpsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallellført, tre-leddet arm. Armlengde er 105 cm for bord-
versjonen og 105 cm eller 115 cm for veggversjonen

Bryter
På/Av med dimming.

Nattlys: Starter på minimum lysnivå.

EN60598-2-25

Modellvarianter
Art.nr. Modell

CAG026487 Carelite G2 W105 AWh 400 930 EU

CAG026488 Carelite G2 W115 AWh 400 930 EU

CAG026489 Carelite G2 T105 AWh 400 930CLA EU

CAG026611 Carelite G2 W105 Wh 400 930 EU

CAG026612 Carelite G2 W115 Wh 400 930 EU

CAG026613 Carelite G2 T105 Wh 400 930CLA EU
T = Table, W = Wall, C = Ceiling, 105 = arm 105cm, 115 = arm 115cm 
, Wh = White, AWh = Antibakteriell hvit maling,  
108 = 1x8 W LED, 930 = CRI> 95 og 3000K, EU = EU plug,  
GB = GB plug, DK = DK plug. TR, spesiell versjon for trolley.

Reservedeler
Art.nr. Beskrivelse
BRK014904 Bordfeste (AH) hvit

BRK017516 BSP-CLAw/lock devise/Backingp

BRK024007 Feste (SP) for kanalsystemer hvit

BRK024221 BSP-feste u/lås/veggplate hvit

BRK025141 Utenpåliggende bordfeste (CC-feste) sort

BRK025205 Trolley hvit

SPA025674 Extra weight Trolley Wh

BRK025142 Utenpåliggende bordfeste (CC-feste) lys grå

BRK027967 MWU-L Rail Mount

Beskyttet av SteriTouch®

LHH er dekket med SteriTouch® antimikrobielt pul-
verbelegg, som hindrer vekst av bakterier, mugg og 
biofilm. Basert på ionisk sølvteknologi, forblir det anti-
mikrobielle resultatet effektivt gjennom hele produktets 
levetid. 
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Luxo Circus LED Medical 
Lupelampe

Circus Lupelampe
Circus LED Medical er et godt verktøy for under-
søkelser og poliklinisk behandling, samt som en 
supplerende lampe på legekontorer, klinikker og 
laboratorier. Stor linse, fjærbalansert arm og et flek-
sibelt skjermfeste gjør den spesielt godt egnet til slike 
formål. Den store linsen gjør at det er behagelig å se 
med begge øyne.

Circus er godt egnet for krevende synsarbeid i skjønn-
hetssalonger, klinikker og laboratorier, eller som et 
hjelpemiddel for mennesker med nedsatt syn. Circus 
har en stor linse, hode i aluminium og en svært fleksi-
bel, selvbalanserende arm og skjermfeste. Den store 
linsen gjør det komfortabelt å se med begge øynene. 
Lupelampens lyskilde er en sirkulær LED-modul med 
god fargegjengivelse. En sirkulær lyskilde er den ideel-
le måten å belyse et objekt på, det eliminerer skygger. 

Godkjent medsinsk enhet 
En versjon av Circus LED er godkjent som medisinsk 
utstyr: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2. 

Nøyaktig posisjonering
Circus har et svært fleksibelt skjermfeste, som kan po-
sisjonere hodet horisontalt, vertikalt og lateralt – noe 
som gjør at armaturen passer utmerket til de fleste 
undersøkelser. Den lukkede fjærbalanserte armen gjør 
det enkelt å plassere armaturen i riktig posisjon og gjør 
rengjøringen enkel. 

Design: Aleksander Borgenhov
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Teknisk beskrivelse

Lyskilde
LED: 750 lm ut (4000K)
Lyskilde informasjon
3000 eller 4000K. Fargegjengivelsesindeks
(CRI) er 90.
LED-modulene kan dimmes, 10-100 %.

Materiale og farge overdel
Arm i stål, hode i aluminium. Skjermfestet har gummideksel, og 
soldekselet er i plast. Farger: Hode og arm i hvit, plastdeler i 
svart.  Hvite plastdeksler på armen.

Montering
Leveres standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, 
integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Optikk
Standard linse er 3,5 diopter eller 5 diopter kronglasslinse. 
Linsediameter er 165 mm. 
For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse, 4D, 6D eller 
10D festes til forstørrelsesglasset.

Strømforsyning
Leveres med 2 m kabel og støpsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallellført, tre-leddet arm. Armlengde 100 cm. 

Medisinsk godkjenning
En versjon av Circus LED er godkjent som
medisinsk utstyr: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2.

Standard-versjonen er med 3,5 eller 5 diopter kron-
glasslinse og bordfeste. For ytterligere forstørrelse kan 
en sekundær sugelinse med 4, 6 eller 10 diopter festes 
til glasslinsen. Hovedfarge: Hvit. Farge på plastdetal-
jer: Svart. 

Valg av fargetemperatur
Circus LED er tilgjengelig med forskjellig fargetempe-
ratur - 3000 (varmhvitt) eller 4000 (kaldhvitt) Kelvin. 
Dette er spesielt nyttig for de med synshemninger. 

En fersk studie konkluderer med at folks leseevne for-
bedres ved bruk av forstørrelsesglass med deres fore-
trukne fargetemperatur. Det anbefales varmthvitt lys for 
pasienter med synshemninger som skyldes skader på 
hornhinne, linse eller glasslegeme, samt de som er pla-
get med netthinnesykdommer (retinitt pigmentosa ol.). 

Svaksynte med aldersrelatert makuladegenerasjon 
(AMD) og andre makulære degenerasjoner krever be-
tydelig mer lys, og vil derfor ha glede av større meng-
der blå bølgelender i det kaldhvite lyset fra Circus LED 
4000.

Circus LED er utstyrt med en 
165 mm optisk kronglasslinse.

En sirkulær lyskilde er den ideelle 
måten å belyse et objekt på.

For ytterligere forstørrelse kan 
en sekundær sugelinsen festes til 
glasslinsen.

Circus LED har et svært fleksibelt 
skjermfeste.
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Design: Aleksander Borgenhov

Luxo Wave LED 
Lupelampe

Wave LED er en lupelampe for krevende synsarbeid 
i skjønnhetssalonger, klinikker og laboratorier. Wave 
LED tilbyr skyggefri forstørrelse med lys fra begge si-
der, samt tredimensjonal forstørrelse med lys fra høyre 
eller venstre. 3D-funksjonen er særlig nyttig når du 
arbeider med kretskort og lignende små komponenter. 
Med sin rektangulære linse, er Wave LED også egnet 
for leseformål. Farger: Hvit eller lys grå.

Maksimal fleksibilitet og presisjon
Fleksibiliteten i skjøten mellom lampehodet og armen 
gjør eksakt posisjonering enkelt. Den fjærbalanserte 
armen gir maksimal vertikal og horisontal bevegelse, 
og vil alltid forbli i riktig posisjon.

Standardversjonen leveres med en 3,5 eller 5 diopter 
kronglasslinse. Det følger med et tekstildeksel for å 
beskytte linsen mot støv og for å hindre at lupelampen 
utilsiktet forandres til et brennglass.

LED: Lys kilde til fremtiden!
Wave LED er utstyrt med to LED-moduler, som ten-
nes individuelt. Modulene kan dimmes, og automatisk 
slå seg av etter fire eller ni timer for å spare energi. 
Lysdioder har en utrolig lang levetid. Diodene i Wave 
LED har en levetid på 50 000 timer. Det betyr 25 år 
eller mer med normal bruk. Du vil aldri trenge å skifte 
lyskilde!

Design: Aleksander Borgenhov
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Design: Aleksander Borgenhov

Teknisk beskrivelse

Lyskilde
Leveres med 2 x integrerte LED-moduler. Fargetemperatur 
(CCT) er 4000K. Fargegjengivelseindeks CRI er 80.

Materiale og farge overdel
Arm i stål og hode i aluminium. Farge: Hvit, lys grå eller sort.

Montering
Leveres standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, 
integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Optikk
Standard med 3,5 eller 5 diopter kronglasslinse, diameter 175 
x 108 mm.
For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse, 4D, 6D eller 
10D festes til forstørrelsesglasset.

Strømforsyning
Leveres med 2 m kabel og støpsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallellført, tre-leddet arm. Armlengde 105 cm. 

Timer
En avstengningsfunksjon er integrert. Lyset slås automatisk av 
etter 4 eller 9 timer.

UV-lysversjon
UV-forstørrelsesglass er primært utviklet for inspeksjon 
av konforme belegg. For inngående inspeksjon av 
sveising, loddinger og andre områder med spennings-
konsentrasjon er 400 nm UVA ideell. Under Wave LED 
UV-lyskilder vil konforme belegg gløde med en mørk 
lilla farge, dette gjør det enkelt å identifisere ubelagte 
områder.

Wave LED gir 3D forstørrelse 
når bare én lyskilde lyser.

Wave LED kan dimmes, og kan settes til å slå seg av etter 4 eller 9 timer 
for å spare energi.

Wave LED er utstyrt med to 6W 
LED moduler, som kan tennes indi-
viduelt.
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Design: Aleksander Borgenhov

Luxo KFM LED 
Lupelampe

KFM LED har en robust metallkonstruksjon med slank 
form, en fleksibel arm og godt lysutbytte. Den er vel-
egnet for alle industrielle formål samt synskrevende 
arbeid i skjønnhetssalonger, klinikker og laboratorier, 
eller som et verktøy for mennesker med nedsatt syn.

Utmerket optikk
Den 127 mm glasslinsen er av beste kvalitet, for den 
aller beste synsopplevelsen. Dette, i kombinasjon med 
kraftfulle LED-lyskilden, gjør KFM LED til en av de mest 
allsidige lupelampene på markedet i dag. Kvaliteten 
og den nøyaktige plasseringen av LED-lyskildene sik-
rer en nesten skyggefri forstørrelse og utmerket farge-
gjengivelse.

Maksimal fleksibilitet og presisjon
Fleksibiliteten til leddet mellom hodet og armen gjør 
det enkelt å posisjonere hodet. Den fjærbalanserte ar-
men gir maksimal vertikal og horisontal bevegelse, og 
blir alltid stående i riktig posisjon.

Standardversjonen er utstyrt med en 3 eller 5 diopter 
glasslinse. Det følger med et tekstildeksel for å beskytte 
linsen mot støv og for å hindre at lupelampen utilsiktet 
forandres til et brennglass. Farger: Hvit, lys grå eller 
sort.

Et håndtak er tilgjengelig for enklere posisjonering av 
lupelampen.

Design: Aleksander Borgenhov
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Design: Aleksander Borgenhov

Teknisk beskrivelse

Lyskilde
Leveres med to semisirkulære LED-moduler.
Fargetemperatur (CCT) er 4000K. Fargegjengivelsesindeks 
(CRI) er 80. LED-modulene kan dimmes, 100-1 %.

Materiale og farge overdel
Arm i stål og hode i aluminium. Farge: Hvit, lys grå eller sort.

Montering
Leveres standard med bordfeste (AH feste). Andre bordfester, 
integrerte bordfester og trolley er tilgjengelige på forespørsel.

Optikk
Standard med 3 eller 5 diopter kronglasslinse.
For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse, 4D, 6D eller 
10D festes til forstørrelsesglasset.

Strømforsyning
Leveres med 2 m kabel og støpsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallellført, tre-leddet arm. Armlengde 105 cm. 

Timer
En avstengningsfunksjon er integrert. Lyset slås automatisk av 
etter 4 eller 9 timer.

Håndtak
Et håndtak i samme design er tilgjengelig som tilbehør.  
Farge: Hvit, grå og svart.

LED: Fremtidens lyskilde!
KFM LED er utstyrt med to semisirkulære LED-moduler. 
Modulene er dimbare og slår seg automatisk av et-
ter 4 eller 9 timer for å spare energi. Lysdioder har 
en utrolig lang levetid. LED-modulene i KFM LED har 
en forventet levetid på 50 000 timer. Det betyr 25 år 
eller mer ved normal bruk. Du vil aldri trenge å skifte 
lyskilde!

KFM LED med håndtak  
Et håndtak for KFM LED er tilgjen-
gelig som tilbehør. For enklere 
posisjonering av lupelampen.

Powerful LEDs 
KFM LED er utstyrt med to halvsir-
kelformede LED-moduler med et 
totalt energiforbruk på bare 11 W.

Automatisk avstengning 
KFM LED kan dimmes, og kan set-
tes til å slå seg av etter 4 eller 9 
timer for å spare energi.

Utmerket optikk 
Den 127 mm glasslinsen er av 
beste kvalitet.
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Luxo Maximum

Maximumarmen er utviklet spesielt for skjermer og 
pasientterminaler. Den tilbyr lang rekkevidde, perfekt 
balanse og maksimal vertikal og horisontal bevegelse. 
Den kan lett flyttes ved behov. Kablingen er bygd inn i 
armen, slik at kabling med kontakter brukes uten end-
ringer.

Laget på bestilling
Maksimumarmen lages på bestilling. En selvbalanse-
rende arm med interne gassfjærer, fjærene må nøye 
kalibreres for å matche vekten av hva den er ment å 
bære. Riktig kalibrert vil armen vare i mer enn 30 000 
sykluser. Standard garanti for armbevegelser og kom-
ponenter (kabler ikke inkludert) er 5 år.

Armen er designet for å ta godt vare på intern kabling, 
noe som reduserer slitasje og potensiell kabelbrekka-
sje.

En versjon med en fjærbalansert VESA terminalfeste er 
tilgjengelig på forespørsel. Et Produkt Spesifikasjons-
dokument er obligatorisk for alle ordrer.

Standard farge er RAL 9010 (hvit), andre farger er til-
gjengelige på forespørsel.

Design: Aleksander Borgenhov
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Teknisk beskrivelse

Materiale og farge overdel
Arm i aluminium. Farge: Hvit og lys grå.

Montering
Han-/hun platebolter er tilgjengelige på forespørsel.

Armteknologi og bevegelse
Parallellført, tre-leddet arm. Armlengder er 110, 130 og 150 
cm.
Vektgrense er 1,0 til 10,0 kg for 110 cm arm, 1,0 til 7,0 kg 
for 150 cm arm. Lav belastning kan kreve en ekstra vekt for å 
holde armen i balanse. Maksimal total kabeldiameter: 10 mm.

Enkelt vedlikehold
Utskifting og service er enkelt på grunn av intern ka-
belgjennomføring. Deksler kan enkelt fjernes mens 
armen er installert, og komplett kabelsett kan erstattes 
med alle kontakter på. Dette reduserer servicekostna-
der og nedetid. Enkel kabelskift-versjon er tilgjengelig 
på forespørsel.

Maximum wall bracket 
Kraftig brakett for veggmontering av Maxi-
mum arm. Stål endestykker og nylon foringer. 
Hvit eller grå.
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Glamox A55-W er en veggmontert sengearmatur for 
bruk i helsesektoren. Den har et design og en lyskva-
litet som bidrar til en hjemlig og hyggelig atmosfære i 
avdelingen eller rommet. Likevel har den alle de tek-
niske funksjonene som trengs for bruk i moderne helse-
miljøer.

Designet og utformingen av Glamox A55-W gir plass 
til en mengde ekstrautstyr. Sengearmaturen kan utsty-
res med opp til fire 230V stikkontakter. Den kan også 
konfigureres for lavvoltsutstyr som nødbrytere og data-
moduler. Vi kan levere Glamox A55-W med opptil fire 
tomme installasjonsbokser.

Glamox A55-W har en buet form med glatte, avrun-
dede hjørner – ingen skarpe kanter. Den markerte 
skråvinkelen på topplaten hindrer at kopper og andre 
gjenstander som kan falle ned kan settes oppå senge-
armaturen. Den oppfyller alle relevante belysningskrav 
i den Europeiske standarden EN 60598-2-25 – Arma-
turer for bruk i kliniske områder i sykehus og bygninger 
for helsetjenester.

Glamox A55-W  
Pasientbelysning
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Armbaserte belysningprodukter for helsesektoren

Teknisk beskrivelse

Lyskilde
LED
926 mm lengde LED 4500 - LED 5800 Lumen ut
1226 mm lengde LED 5600 - LED 7000 Lumen ut
Lyskilde informasjon: 3000/4000 Kelvin, CRI 80, CRI 90 på 
forespørsel, MacAdams 3.
Levetid LED: Opp til 100 000t Ta25.

Materiale og farge overdel
Pulverlakkert aluminiumsprofil.
Monteringsramme i alusink.
Avdekning opp og ned i akryl, motstandsdyktig mot vaskemid-
ler og desinfeksjonsvæsker.

Montering
Utenpåliggende direkte på vegg.

Tilkobling
3/5 polet innstikksklemme tilrettelagt for gjennomgangskob-
ling.
Tilkobling i senter av armaturer som standard, asymmetrisk 
elektrisk tilkobling er tilgjengelig på forespørsel.Valgfritt med snorbryter
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KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no


