
LED-belysning for 
arbeidsplasser med høye krav
 Produktoversikt



Bytt belysning. 
Få fornøyde kunder på kjøpet. 
Blir du ofte trøtt og får vondt i hodet på slutten av 
arbeidsdagen? Løsningen kan være så enkel som å bytte  
til bedre belysning.

Enten du driver en tannklinikk, en skjønnhetssalong eller et reklame
byrå, tilbyr vi LEDbelysning som fortjener plass i rampelyset. I tillegg til 
et bedre arbeidsmiljø for dine ansatte, bidrar bedre belysning til en mer 
behagelig atmosfære – med mer fornøyde kunder som bonus.







Tenk om det fantes  
en lyskilde som ikke  
lager skygger.
Vår største inspirasjon er solen som lykkes i kunsten  
å skape et flimmerfritt og behagelig lys uten å blende  
og resultere i øyetretthet eller hodepine.

Hvis solen kan, kan vi, var vårt motto. Og vi lyktes i å skape en blendende 
og flimmerfri belysning da vi utviklet våre LEDprodukter. Men vi likte det 
ikke! Vi bestemte oss for å redusere alle skygger, slik at du kan utføre 
arbeidet ditt uten forstyrrelser. Dette har gjort oss til en ledende aktør 
innen lysindustrien siden vi begynte i 1989.



Brite Triton | 3450 lux | 6500 K



Hvilken belysning 
passer best for deg?
Lys opp arbeidsplassen din med belysning som er 
skreddersydd for dine behov.

Alle våre LEDprodukter er klare til å levere et lys med perfekt farge
gjengivelse uten å blende, fl imre eller kaste noen skygger. I tillegg til 
å være snille mot øynene dine, er de både miljøvennlige og lomme
bokvennlige med lavt energiforbruk. Den lukkede konstruksjonen gjør 
også produktene svært hygieniske og nesten vedlikeholdsfrie. 
La oss fi nne din favoritt!



Produkt Lyskilde Lysstyrke Fargetemperatur Mål Vekt

BR80 LED 106 W 9500 lux/0,6 m 3000 alt. 6500 K RA94 1200 x 235 x 45 mm 5 kg

Brite
Da vi designet Brite, tenkte vi først på prisen, for å gi førsteklasses 
arbeidsbelysning til alle. Og her er resultatet! Velg mellom Brite, Brite 
Mid, Brite Triton og Brite Tetron. Eller hvorfor ikke kombinere dem alle. De 
er perfekte for tannklinikker, veterinærklinikker eller for helsetjenester 
og skjønnhetsbehandlinger. De kan også bidra til et lysere hverdagsliv i 
kontormiljøer eller trykkerier hvor nøyaktig fargegjengivelse er viktig.



Produkt Lyskilde Lysstyrke Fargetemperatur Mål Vekt

BR40 LED 53 W 4800 lux/0,6 m 3000 alt. 6500 K RA94 640 x 235 x 45 mm 3 kg

BR120 LED 128 W 3450 lux/1,2 m 3000 alt. 6500 K RA94 1200 x 390 x 45 mm 7 kg

BR160 LED 212 W 4550 lux/1,2 m 3000 alt. 6500 K RA94 1200 x 550 x 45 mm 11 kg

Brite Mid
Det minste medlemmet av Britefamilien er perfekt for arbeids
plasser som krever en mindre lyskilde, som en neglesalong eller 
hvorfor ikke på kontoret?

Brite Triton
Driver du en liten veterinærklinikk eller en skjønnhetssalong? 
Da er både Brite og Brite Triton et bra valg.

Brite Tetron
Tetron er et populært valg for helsevesenet og tannklinikker 
eller andre undersøkelsesrom som trenger å lyse opp et 
litt større område.



Clair | 3000 lux | 6500 KClair | 3000 lux | 6500 K



Produkt Lyskilde Lysstyrke Fargetemperatur Mål Vekt

CL104 LED 104 - 216 W 3000 lux/1,2 m 3000 - 6500 K RA94 1530 x 670 x 59 mm 16,3 kg

Clair
Med sine 1530x670 mm er Clair perfekt for et behandlingsrom, 
en skjønnhetssalong eller en tannklinikk. I tillegg til sin imponerende 
størrelse har Clair en dynamisk dagslysfunksjon som gjør at lyset etter
ligner solens temperaturendringer i løpet av dagen. Om morgenen kan 
du holde deg våken med et kaldere lys, bytt automatisk til et varmere 
lys mot slutten av arbeidsdagen for den rolige følelsen før kvelden. 
På den måten forbereder du deg på en god natts søvn – i løpet av 
arbeidsdagen din.



Halo
Si hei til Halo! Denne svevende lyskilden, som måler 1200x600 mm, 
gir et imponerende inntrykk. Kombinasjonen av førsteklasses design 
og avansert teknologi gjør den like egnet til tann eller hudklinikker 
som for helsepersonell og veterinærundersøkelser. Velg mellom tre 
innstillinger skreddersydd for undersøkelser eller behandlinger, 
visning av røntgenbilder og for arbeid med medisin eller tannteknikk. 
Eller bruk dimmefunksjonen og bestem deg selv.

Produkt Lyskilde Lysstyrke Fargetemperatur Mål Vekt

H1200 LED 175 W 200 - 3000 lux/1,2 m 6500 K RA94 1200 x 600 x 45 mm 16 kg



Halo | 3000 lux | 6500 K



Cloud | 4500 lux | 6500 K



Produkt Lyskilde Lysstyrke Fargetemperatur Mål Vekt

C209 LED 209 - 290 W 4500 lux/1,2 m 3000 - 6500 K RA94 1282 x 850 x 15 mm 20 kg

Cloud
Cloud er den nyeste innovasjonen i vårt belysningsområde. Med sin 
1282x850 mm er den perfekt for et behandlingsrom, en tannklinikk eller 
en skjønnhetssalong. Som et alternativ er det også et fargepanel med 
spesialeffekter som har en beroligende funksjon. Hva med en regnbue 
eller et hyggelig skiftende lys i forskjellige nyanser? Det skiftende lyset 
kan skape en bedre opplevelse når du undersøker et barn eller noen som 
har tannhelsemessig frykt eller føler seg bekymret for å bli undersøkt.



Låt oss upplysa dig.
Hvilken lysstyrke bør du velge? Og hva mener du med riktig 
fargetemperatur og fargegjengivelse? Med DTEC belysning 
kan du forsikre deg om at vi allerede har optimalisert lyset 
slik at du ikke tenker på lux, Kelvin og RA.

SNILL MOT ØYNENE

En vanlig arbeidsdag tvinger øynene dine til å forandre fokuset mellom 
et lysere arbeidslys og det omkringliggende lyset over 1000 ganger. For å 
unngå anstrengte øyne og hodepine, senk kontrasten ved å la intensiteten 
av lyskilder samhandle i et forhold på 1:5. Lyder det avansert? Det er det. 
Men i tillegg til å designe lyskilder som ikke genererer skygge, flimmer eller 
en blendende effekt, har vi også bygget inn en funksjon som reduserer 
kontrasten til resten av rommet.

PERFEKT FARGEGJENGIVNING

Har du noen gang kjøpt en fin genser, og i det du kommer hjem så ser 
den ser helt annerledes ut enn hva den gjorde i butikken? Det handler 
om RA – Rendering Average – eller fargegjengivelse på norsk. Vår er 
fantastisk.

HYGIENISK KONSTRUKSJON

Alle våre lyskilder er meget hygieniske takket være deres lukkede  
konstruksjon som gir deg et vedlikeholdsfritt produkt som er perfekt  
for kliniske miljøer.

PASSER ALLE ALDRER

Hvis du har passert 40, trenger du nesten dobbelt så mye lys som en som 
er 20 år gammel, uansett hvor mange gulrøtter du spiser. Og det blir ikke 
bedre med årene. Med andre ord kan du dra nytte av en dimmefunksjon 
som gjør det mulig å dele arbeidsplassen med kolleger i ulike aldre og med 
ulike behov, men fremdeles tilbyr optimalt arbeidslys – for alle.

50.000 TIMER MED LYS

Invester i et lysere arbeidsmiljø nå, og du vil ha nytte av høyere presisjon 
og total velvære i minst 17 år, basert på 8 timers bruk per arbeidsdag.



Cloud | 4500 lux | 6500 K



Brite Triton | 3000 lux | 6500 KBrite Triton | 3000 lux | 6500 KBrite Triton | 3450 lux | 6500 K



Designet og 
produsert i Sverige.
Det er ingen tilfeldighet at denne lysinnovasjonen kommer 
fra Sverige, hvor solen forlater oss og det blir mørkt i store 
deler av vinterhalvåret.

Vår ide om å tilby arbeidsplasser bedre belysning kom i 1989. Vår ambisjon 
var da å tilby selskaper, uansett størrelse, den absolutte beste kvaliteten 
som kan opprettes med moderne belysningsteknologi. I dag er vi stolte 
over å lyse opp arbeidsplasser fra en rekke næringer i mange deler av 
Europa og Asia. Når det gjelder design, er det de svenske industridesignene 
Fredrik Goffhé og Magnus Burgemeister som står bak alle våre produkter. 
Og vi produserer fortsatt våre lamper i Nossebro i VestSverige, hvor alt 
startet for 30 år siden.



D-TEC AB
Varavägen 12
465 94 Nossebro, Sweden

031 969 302
mailbox@d-tec.se
d-tec.se

5 års garanti.
Ingen forpliktelser.
Etter å ha bestilt din favoritt hos dtec.se eller dentalnet.no,  
er vi glade for å tilby deg full brukerstøtte og en fem års garanti.  
Det er ingen forpliktelser. Besøk dtec.se/dentalnet.no  
for å lære mer.

Dental Sør AS
Saltverket 6, postboks 901
4509 Mandal

38 27 88 88
post@dentalnet.no
dentalnet.no

Forhandlere i Norge


