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Állványos kézilámpa  OE-32/A 

A lámpa felhasználási területe 

Az OE-32/A típusú állványos kézilámpa olyan 

általános orvosi felhasználásra ajánlott 

vizsgálólámpa, ahol nem szükséges hidegfényű 

megvilágítás. Magánrendelőkben, klinikákon, orr-, 

fül-, gégészeteken előnyösen használható, ahol a 

vizsgálandó felület jó megvilágítása lényeges 

feladat. Az állvány gégecsöves lámpafejtartó 

kialakítása lehetővé teszi, hogy a megvilágítandó 

területre lehessen irányítani a fénynyalábot. A 

készülék külön előnye, hogy a lámpafej az 

állványról leemelhető, és kézi fogantyújánál fogva 

a legkülönfélébb megvilágítási feladatokat is el 

tudja látni. A lámpa fényforrása 75W-os izzó, 

mely biztosítja a megfelelő erősségű 

megvilágítást. 
 

Műszaki adatok 
 

Érintésvédelmi osztály: II. 

Védettségi besorolás: IP20 

Hálózati feszültség: ~230  10% 50 Hz 

Teljesítményfelvétel: 75 W 

Izzó típusa: E27 Tungsram 230 V 

Lámpafej mérete:  126 x 170 mm 

Megvilágítás erőssége: 5000 lux / 1 m 

 18000 lux / 0,5 m 

Kapcsoló: a lámpafejen 

Szín: fehér 

Lámpafej tömege: ~0,6 kg 

Orvosi vizsgálólámpa OH-250 
A lámpa felhasználási területe 

Az OH 250 típusú orvosi lámpa alkalmas minden 

olyan helyen való felhasználásra, ahol erős és 

hidegfényű világításra van szükség. 

Magánrendelőkben, klinikákon, orr-, fül-, 

gégészeten nélkülözhetetlen, mivel a vizsgálandó 

ill. a beavatkozásra váró felület jó megvilágítása 

igen fontos feladat. 

A lámpafejben lévő fényforrás 40 W-os halogén 

izzó, mely speciális hőszűrő betéttel védett. Így a 

kisugárzott fény nem tartalmaz infravörös 

komponenst, ezért a megvilágított területet nem 

melegíti fel. 

Az állványos kivitelű lámpa kerekeken gördülő, 

fékezhető, szabályozható magasságú: 0,9 – 1,6 m-

ig. Az állvány külső kikészítése rilzán (beégetett 

porfestés). A lámpafej csuklóval kombinált, mely 

a térbeni állítás lehetőségét biztosítja. 

 

Műszaki adatok 
 

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldelt 

Védettségi besorolás: IP20 

Hálózati feszültség: ~230  10% 50 Hz 

Teljesítményfelvétel: 40 W 

Izzó: Halogén 

Hasznos megvilágított felület 1 m-re:   

Lámpafej méretei: 155 x 197 mm 

Megvilágítás erőssége 50 cm-ről: 50000 lux 

Színhőmérséklet: 4200 K 

Színvisszaadási index: 93% 

Környezeti hőmérséklet:  5 C  - 30 °C 

Relatív páratartalom: max. 80 % RHD 

Kapcsoló: a lámpafejen 

Szín: fehér 

Görgők: 5 db, (2 fékezhető) 

Lábcsillag mérete: 65cm 

Lámpafej tömege: ~2,5 kg 

Lámpa teljes tömege: ~11 kg 
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