LED

T E C H

01
EDI LED
DENTAL

LED LIGHT
Medical Device compliant
with Directive 93/42/EEC
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

EDI LED

2D
3D

DENTAL

LED LIGHT

EDI

2-D ОБЕРТАННЯ АБО 3-D
ЯК ОПЦІЯ

+60

Ідеальне балансування у поєднанні
з ексклюзивною системою обертання
голівки по двох осях. Більше того,
вибираючи опцію обертання по третій осі,
можна добитися кращого позиціонування
світлового потоку.
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Створюйте майбутнє, вчіться на минулому.
Досвід FARO в ногу з часом.
і вироблений FARO. Запатентований дизайн EDI LED - це ідеальне поєднання естетики і функціональності.
Вибір матеріалів і компонентів, а також увага до деталей, забезпечують ідеальну інтеграцію з будь-яким
видом стоматологічної установки. Оснащений знімними ручками, що стерилізуються, EDI LED легко
досягає прекрасного показника перенесення кольорів, забезпечуючи реальну відповідність кольорів
і точний огляд тканин

(типове значення з урахуванням допуску)

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА: 5 000
(будь-яка інтенсивність)
(типове значення з урахуванням допуску)

12-24 В / ~, 50-60 Гц, 17-33 В /90-264 В/~, 47-63 Гц
Макс. 8 ВА
Від 3000 до 35000 Люкс (700 мм)
150 х 80 мм (700 мм)
Стаціонарний тепловідвід (вентилятор не вимагається)

Медичний пристрій, відповідно до Директиви 93/42 / EEC і s.m.i. класу I
Вживані Стандарти: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62471; Гарантія 12 місяців.
* (Приведені вище характеристики є типовими значеннями з урахуванням допусків)

і 258 маленьким відбиваючим граням, включеним в кожне з двох

Безтіньовий ефект
EDI LED створює
еліпс розміром
усього 11x8 мм

ОСВІТЛЕНІСТЬ: від 3000 до 35000

ОПТИЧНА СИСТЕМА. ПАТЕНТ N. EP 1847762
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДИЗАЙН СПІВТОВАРИСТВА
№ 002468991

Електроживлення
Електроживлення з блоком живлення
Споживана потужність
Освіленість
Світлова пляма
Система охолодження

Завдяки ексклюзивному оптичному проекту з відбитим світлом

Мінімальний розмір
чіткої тіні, який
вимагають стандарти:
Ø 12мм

K

БЕЗТІНЬОВИЙ ЕФЕКТ: еліпс 11x8 мм

(типове значення з урахуванням допуску)

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Запатентований оптичний проект з відбитим світлом

дзеркал, EDI LED уникає прямого бачення цих

LUX

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надійний і функціональний, EDI LED - це новий стоматологічний світлодіодний світильник, розроблений

створюючи

S-FX

Світлодіодна технологія - це сьогодення і майбутнє систем освітлення:
с в і тл о д о б у в а є т ь с я п о т о к о м е л е к т р о н і в , я к і п р о х од я т ь
через напівпровідниковий матеріал, генеруючи дуже малу
кількість тепла при незмінному світловому потоці.
Завдяки своїй простій конструкції, світлодіодні лампи практично
не вимагають обслуговування, мають високу світловидатність і
незрівнянну довговічність.

2 світлодіодів,

абсолютно однорідну зону світлової плями

150 х 80 мм.Точне визначення світлової плями запобігатиме появі

Завдяки широкому спектру застосувань, EDI LED доступний

відблисків,захищаючи очі пацієнтів

для монтажу на СТІНІ, на СТЕЛІ і на ПІДЛОЗІ.
APPLICAZIONE A PAVIMENTO LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960
20

APPLICAZIONE A PARETE LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960

Покрокове налаштування і запам'ятовування освітленості

L

L=810 / 960
40

L=810 / 960

Нове електронне управління освітленням, що активується джойстиком
або датчиком, регулює світло від максимальної до мінімальної
потужності без яких-небудь перерв, підтримуючи постійну
колірну температуру.

50
40

50

40

50

25

1220

1262

1415

1600

1900

1730

H

L=810 / 960

L= H-1900-20

НА СТІНІ

НА СТЕЛІ

НА ПІДЛОЗІ

ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ
Включення / виключення від головного світильника
Покрокове регулювання освітленості за допомогою джойстика або датчика

НА ДОДАТОК ДО ТЕХНОЛОГІЇ

ОПЦІЇ
Включення / виключення від стоматологічної установки або ножною педаллю
Обертання по третій осі
Зовнішнє джерело живлення

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

Ручки EDI LED є знімними і такими, що стерилізуються

Основний бізнес Faro - це результат кращої Італійської технології і щоденної
прихильності багатьох людей, що працюють над створенням чудових виробів,
розроблених з урахуванням реальних ергономічних потреб стоматологів і їх пацієнтів.
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