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The best for your sight!

NOBLE LIGHT

RUIMTEVERLICHTING / VERLICHTING VOOR TANDTECHNICI

Elektronisch dimbare HF-apparatuur met ø16 mm tl-buizen - gaan direct aan zonder flikkering.
Geen magneetveld of elektrisch wisselveld. IR-filter - voorkomt neerwaarste warmtestraling.

Noble Light is een nieuw verlichtings-

systeem. Door onze nieuwe lichttechnologie
kan op optimale wijze ruimteverlichting worden
gecombineerd met een operatielamp. Dit betekent voor u de beste lichtverhoudingen in het
operatiegebied en problemen met vermoeide
ogen en stress verdwijnen.

Noble Light is de op maat gemaakte tandartsverlichting die uw behandelkamer vandaag
al voorziet met de lichttechniek van morgen.

Accessoires - documenthouder

Laagluminantierooster - voorkomt verblinding.

Tandtechniciverlichting geproduceerd in verschillende uitvoeringen en afmetingen met geharde glasschijf. Ophangmechanisme met kabels of bevestigen
aan tafel met/zonder planken voor lab.werk.

Energiezuinige tl-buis - levensduur van meer
dan 24 000 uur. Optimale kleurweergave.

De armatuur is ook in U-vorm verkrijgbaar.

Ophangsysteem met kabels - eenvoudig te
monteren..

De armatuur kan met of zonder bovenverlichting worden besteld.

Armatuur zonder bovenverlichting met afdekking.

NOBLE

ONTWIKKELING TECHNIEK
Samenvatting:
In 1968 begon ik met de eerste speciaal ontwikkelde ruimteverlichting - Cacan 800 - voor het
veeleisende kijkwerk dat tandartsen verrichten. Een armatuur met oude, zware ijzerreactoren.
In 1985 kwam de Cacan 450 EL met de eerste generatie elektronische reactoren. In dit verlichtingsprogramma zaten een aantal speciale verlichtingen voor tandartsen en tandtechnici.
Door de jaren heen hebben velen ons geprobereerd te kopiëren, maar het origineel blijft altijd
het beste.
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Nu is het tijd voor de lancering van een heel nieuwe verlichtingsconcept, gebaseerd op de
allernieuwste techniek. Na meer dan 75 000 Cacan-armaturen presenteren wij met trots Noble
Light verlichtingssysteem.
Jan-Åke Hallén

Een tandarts heeft voor de mondholte een operatielamp nodig van ong. 20 000 lux.
Uit onderzoeken blijkt dat de verhouding tussen de operatieverlichting en de ruimte niet groter
dan 1:4 moet zijn.
In de ruimte is dus ong. 5 000 lux nodig.

Volledig geventileerde armatuur met een stille
ventilator met filter die zorgt voor bovendruk.
Dit voorkomt dat stof in de armatuur komt
waardoor de lichtefficiëntie vermindert. Doordat
de ventilator de armatuur koelt wordt de lichtefficiëntie (het effect) op een zo hoog mogelijk
niveau gehouden.
Computerberekende reflectoren met hoogglans
gepolijst aluminium.

Tandartspraktijk Breared

Brånemark Center - Gotenburg

Constructie en ontwerp Jan-Åke Hallén
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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

