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Integrované noční světlo
Carelite je vybaveno nočním 
světlem, aby zdravotní sestra 
mohla kontrolovat pacienta.

Chráněno SteriTouch®
Tato antimikrobiální prášková 
barva zabraňuje množení 
bakterií, biofilmu a plísně.

Světelný zdroj Světelné LED diody jsou sice malé, ale velmi energeticky účinné. Mají neuvěřitelnou životnost 50 000 hodin a jsou 
umístěny uvnitř hlavy tak, aby se zabránilo oslnění. To je důležité zvláště ve vícelůžkových odděleních, aby světlo u jednoho pacienta 
nerušilo ostatní pacienty na oddělení.

Celokovová konstrukce Carelite je vyroben z práškovaného hliníku a oceli. Lze jej tedy čistit jakýmkoli čisticím prostředkem 
používaným v nemocnici.

Chráněno pomocí SteriTouch® Carelite je ošetřen SteriTouch® antimikrobiální práškovou barvou, která zabraňuje množení bakterií, 
biofilmu a plísně. Technologie iontového stříbra má efektivní antimikrobiální účinek v průběhu celé životnosti svítidla.

Snadná výměna Nový Carelite má stejnou konstrukci ramene jako tradiční verze. To znamená, že všechny držáky a příchytky mohou 
být znovu použity s touto novou verzí.

Carelite G2 je nejnovější model lůžkových svítidel s LED 
technologií, které lze nalézt v nemocničních odděleních a 
pacientských pokojích po celém světě. Moderní LED 
světelné zdroje umožnily snížit velikost světelné hlavy. 
Integrované ergonomické držadlo umožňuje pacientovi s 
minimálním úsilím nasměrovat světlo tam, kam chce. To 
usnadňuje ovládání i pro pacienty se zdravotním postižením. 
Carelite je plně stmívatelné.

Přesné polohování Carelite má kryté pružinové vyvážené 
rameno pro snadné čištění a bezpečné a snadné polohování. 
Flexibilita a přesnost pružinového vyváženého ramene 
znamená, že Carelite může být umístěno přesně tak, jak je 
požadováno.

Ergonomické držadlo
Vypínač je umístěn přesně 
tam, kde ho palec očekává, 
když ruka chytá rukojeť.

Vynikající světelný výkon
Výkonný LED modul má 
vynikající světelný výkon a dává 
přibližně 2.000 lx / 0,6 m.

Technické parametry

Napájení 230-240 V, 50-60 Hz
Zdroj světla LED, 9 W
Barevná teplota 3.000 °K
Index barevného podání (CRI) 90
Svítivost  cca 2.000 lx / 0,6 m
Životnost zdroje světla 50.000 hodin
Vypínač  Zap./Vyp. a stmívání (standard)
Noční světlo začíná na 1% světla
Délka ramene: stolní verze 105 cm
 nástěnná verze 105 cm nebo 115 cm s extencí
Délka hlavy  25 cm
Provedení na stůl, na stojan, na zeď
Úchyty a stojan na zvláštní objednávku
Materiál rameno ocel s plastovým krytem,
 hlava (stínítko) hliník
Barva bílá
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