
Visiano LED
Svítidlo vyšetřovací, intenzivní péče - LED

20- 2 C T1 20 - 2 P TX

20 - 2 P TX 
+ stojan pojízdný
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Předností vyšetřovacího svítidla Visiano je energetická úspora a vysoký světelný výkon díky moderní LED 
technologii. Je vhodné pro všeobecné lékařství, neonatologii, gynekologii, dermatologii, plastickou chirurgii.

 špičková švýcarská kvalita
 moderní LED osvětlovací technologie - 16 LED diod
 365 jemných vyvýšenin kolem diod poskytuje optimální míchání barev světla
 4 stupně nastavení intenzity osvětlení
 vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
 téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
 úhel otočení hlavy svítidla 360°
 dotykový ovládací panel na hlavici svítidla
 transparentní kryt LED diod - abraziodolný
  antibakteriální: hlava svítidla, ovládací panel a klouby jsou vyrobeny z antimikrobiálního hygienického  

materiálu Sanitized ®. Tato antimikrobiální dezinfikující hygienická ochranná složka je integrována od hlavy 
lampy již během výroby.  Inhibuje růst a množení mikrobů a bakterií, zatímco ionty stříbra destabilizují 
buněčnou membránu. Tím je zabráněno růstu bakterií.

 klouby fixovány balančním systémem 
  verze stropní nebo uchycení pomocí speciálních držáků na eurolištu, stůl, zeď, pojízdný stojan
 volitelné – síťová šňůra 3 m nebo 5 m 
  uchycení na strop s možností úpravy délky vertikálního úchytu na max. 116 cm
  volitelné: adaptér do stropního podhledu

TEChNICká DaTa

žárovka Modul 16x LED, životnost žárovky: 
30.000 hod.

světel. výkon 60 000 lux / 0,5 m
světelné pole fokusace ø 21 cm
intenzita osvětlení 4 stupně 10 - 100 %
teplota chromatičnosti 3500 k / 4500 k
příkon 100-240 V, 50/60 hz
výkon 21 W

hmotnost 20-2 C T1 - 9 kg
20-2 P TX - 2 kg

Index podávání barev CRI (Ra) > 95
materiál hliník, PC & aBS (tělo svítidla)
vypínač dotykový panel na hlavici svítidla
třída bezpečnosti II
normy EN 60601-1, EN 60601-2-41

upevnění - trn ø 16 mm
stropní verze nebo volitelně 

na eurolištu, stůl, zeď, 
pojízdný stojan

délka ramene 108 cm

volitelné

u stropní verze adaptér do strop-
ního podhledu, možnost délky 
vertikálního úchytu max. 116 cm 
- nutno uvést v objednávce

OBJEDNaCí kóDy
OBJ. č. NázEV zBOží

ND15.450.000 Svítidlo VISIaNO LED 20-2 C T1 stropní, 
1 ramenné - vyšetřovací

ND15.451.000 Svítidlo VISIaNO LED 20-2 P TX upevnění 
volitelné - vyšetřovac

svítivost (6 cm)


