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En stor LED-nyhet 
har anlänt
Som en praktfull fågel breder den ut sina lysande 
vingar. En behaglig känsla omger dig. Clair är här.

Målsättningen när vi designade Clair var att förse kliniska miljöer 
med en stor LED-armatur som levererar maximalt med ljusstyrka och 
färgåtergivning. Resultatet blev så mycket mer. Clair är en hygienisk 
och energisnål armatur som avger minimalt med strålningsvärme 
samtidigt som den förser dig med ett optimalt arbetljus. Dessutom 
smälter dess visuella yttre in i din arbetsmiljö, storleken till trots.

Med tillvalet dynamiskt dagsljus kan du anpassa ljusstyrkan för att 
simulera riktigt dagljus. Att kunna ändra färgtemperaturen efter 
dagsljusets skiftningar ger inte bara ett bra arbetsljus, det skapar en 
behagligare känsla och arbetsmiljö. 

En stor LED-nyhet är här. Clair har anlänt.



Dynamiskt dagsljus 
och indirekt ljus (tillval)
Som tillval kan du välja ett dynamiskt ljus, vilket betyder att 
du har möjlighet att själv ställa in det optimala arbetsljuset 
efter dina preferenser och dagsljusets skiftningar. Hela 
rummet ändrar karaktär när man ändrar färgtemperaturen 
och för dig som arbetar under armaturen betyder det att du 
får en behagligare känsla som följer vår biologiska rytm och 
som också kan anpassas efter behov. Det här är en funktion 
som måste upplevas. 

Du kan även välja att ha ett indirekt uppåtriktat ljus som gör 
att kontrasten mellan den starka arbetsbelysningen och den 
omgivande belysningen mildras. Det medför att ögonen
inte behöver anpassa sig lika mycket när de rör sig mellan de 
olika ljuszonerna.

Hygien på 
en högre nivå
För nästan alla våra kunder är hygienen en nyckelfaktor. 
I en utsatt miljö så behöver allt hjälpa till för att undvika 
smittspridning och kontaminering. Clair är byggd för detta. 
Den är konstruerad med en överkåpa helt i aluminium och 
armaturen är kapslad så att ingen smuts kan tränga in,  
vilket gör den hygienisk och lätt att rengöra.

Styr allt med 
ett knapptryck
Den medföljande fjärrkontrollen har dimmerfunktion 
och två snabbknappar som kan ställas in för exempelvis 
röntgenbetraktning och arbete med kompositer. Har 
du dessutom valt dynamiskt ljus så styr du även 
färgtemperaturen via den. 

En rik belysning 
för kliniska miljöer 
Lägg ena handen tio centimeter över den andra när du 
står under skenet på Clair. Det du upptäcker är att den övre 
handen inte skuggar den nedre. Detsamma gäller faktiskt alla 
D-TECs armaturer. Ljuset från Clair projiceras från armaturens 
ramverk in mot de ljusfördelande prismorna, istället för 
nedåt, på så vis kommer du aldrig se några ljuskällor utan 
upplevelsen blir ett jämnt och skuggfritt ljus. Helt genialiskt 
om du frågar oss.

Produkt: Ljuskälla: Ljusstyrka: Mått:  Vikt:

CL104 LED 104-216 W 12 800-21 325 lm 1 530 x 670 mm 16,3 kg230 V

Volt: Färgtemperatur:

3 000 K RA93-6 000 K RA85
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