
The best for your sight!

NOBLE 
		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHTNOBLE 

		 T
  LIGHT



NOBLE LIGHT 

Lågluminansraster - förhindrar bländning.

Elektroniska dimbara HF-don med ø16 mm lysrör - startar direkt utan flimmer.
Inga magnetfält eller elektriska växelfält. IR-filter - förhindrar värmestrålning neråt.

Noble Light är ett nytt belysnings- 
system. Vår nya ljusteknologi gör det  
möjligt att på ett optimalt sätt kombinera 
omfältsbelysning med operationslampa. 
Du får de bästa ljusförhållanden inom  
operationsområdet och problem med trötta 
ögon och stress försvinner.

Noble Light är den skräddarsydda 
tandläkarbelysningen, som redan idag  
förser ditt behandlingsrum med morgon-
dagens ljusteknik.

OMFÄLTSBELYSNING / TANDTEKNIKERBELYSNING 

Tillbehör - bildhållare



OMFÄLTSBELYSNING / TANDTEKNIKERBELYSNING 

Armaturen finns även i U-form.

Armaturen kan beställas med eller utan  
uppljus.

Armatur utan uppljus med avtäckning.

Lågenergilysrör - livslängd mer än 24 000 
timmar. Optimal färgåtergivning.

Upphängningssystem med wire - lätt jus-
terbart.

Tandteknikerbelysningen tillverkas i olika utföranden och längder. Den är försedd med en här-
dad glasskiva. Upphängning med wire alt. fäste på bord med eller utan hyllor för lab.arbeten. 
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TEKNIKENS UTVECKLING
Resume:

1968 började jag med den första specialkonstruerade omfältsbelysningen - Cacan 
800 - för tandläkarens krävande synarbete. 
En armatur försedd med gamla tunga järnreaktorer.

1985 var det dags för Cacan 450 EL med den första generationen elektroniska reak-
torer. I detta belysningsprogram ingick en rad olika specialbelysningar för tand läkare 
och tandtekniker.

Många har genom åren försökt att kopiera oss men originalet är alltid bäst.

Nu är det dags för oss att lansera ett helt nytt belysningskoncept, som bygger på 
den allra senaste tekniken. Efter mer än 75 000 Cacan-armaturer är vi stolta över att 
kunna presentera Noble Light belysningssystem.

Jan-Åke Hallén

En tandläkare behöver en operationslampa, som ger ca. 20 000 lux i munhålan.

Undersökningar visar att förhållandet mellan operationsbelysningen och omfältet inte 
skall vara större än 1:4.

Alltså krävs ca. 5 000 lux i omfältet.

Helt ventilerad armatur med en tystgående 
fläkt med filter som skapar övertryck. 
Detta förhindrar att damm tränger in i 
armaturen och minskar ljusutbytet. 
Genom att fläkten kyler armaturen hålls 
ljuseffekten (verkningsgraden) alltid på 
högsta nivå.

Databeräknade reflektorer med högglans-
polerad aluminium. Konstruktion och design Jan-Åke Hallén

Folktandvården Breared Brånemark Center - Göteborg



Noble Light AB
Östra Fjällvägen 4, SE-433 62 Sävedalen, Sweden

tel +46(0)31 336 76 60, fax +46(0)31 336 76 66
e-mail info@noblelightab.se

www.noblelightab.se
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