
KVALITNÍ SVĚTLO
LED OSVĚTLENÍ PRO EPA PRACOVIŠTĚ



LED A ESD
KVALITNÍ OSVĚTLENÍ PRO SPECIÁLNÍ PODMÍNKY

Pro prevenci poškození nebo úplného zničení součástek citlivých na elektrostatický výboj (ESDS) během jejich 
zpracování musí být ESD chráněné prostory (EPA) vybaveny v souladu s národními a mezinárodními standardy. 
Zároveň jsou při práci s elektronickými součástkami požadovány vysoké hladiny osvětlení. Waldmann nabízí 
široké portfolio ESD svítidel a osvětlovacích lup pro kvalitní a vysoce účinná světelně technická řešení.

TANEO stolní svítidlo
Rozptýlené, homogenní světlo s měkkými přechody uleví 
očím během náročných zrakových úkonů. Vyvážené, snadno 
nastavitelné rameno zaručí kvalitní světlo tam, kde ho potřebujete.

• 30% úspora energie
• Funkce plynulého stmívání
• Teploty chromatičnosti 4000 K nebo 5000 K
• Také ve verzi k montáži pod skříňku

TAMETO systémové svítidlo
Svítidlo pro boční nebo závěsnou montáž se špičkovou optikou, 
zaručující homogenní, neoslňující plošné osvětlení. Výškově 
nastavitelné TAMETO umožní přizpůsobení se individuálním 
požadavkům pracovníků.

• 60% úspora energie
• Funkce plynulého stmívání
• Teplota chromatičnosti 4000 K
• Boční nebo závěsná montáž

TEVISIO osvětlovací lupa
Lupa TEVISIO nabízí ideální řešení pro náročné zrakové úkony. 
Je vybavená disipativní skleněnou čočkou, funkcí plynulého 
stmívání, 3D vizualizérem a vynikajícím zprostředkováním barev. 
Její ovládání je snadné a intuitivní. Rameno ve dvou délkách je 
velmi flexibilní a zároveň snadno zafixovatelné v požadované 
poloze.

• 40% úspora energie
• Funkce plynulého stmívání
• 3,5 dioptrie pro přibližně dvojnásobné zvětšení
• Velký průměr čočky (153 mm)
 pro vynikající obraz bez zkreslení



ESD svítidla
Waldmann ESD svítidla jsou navržena 
tak, aby předcházela vzniku elektrosta-
tického náboje a umožnila řízený výboj. 
Toho je dosaženo použitím speciálních 
materiálů a povrchových úprav.



VAŠE SVĚTLO!

Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů v ergonomii pracoviště. Dobré osvětlení podporuje pracovní 
výkon a snižuje namáhání zraku. Zároveň pokud lépe vidíte, dosáhnete lepších pracovních výsledků. 
A coby přidanou hodnotu vytváří světlo dobrou atmosféru a příjemné prostředí.

w w w.waldmann.com/esd
w w w.enika.cz

Neváhej te  nás kontak tovat  pro osobní  konzul taci:

Pro bl ižš í  informace navš t iv te webovou s tránku:

Kateřina Fürst Laškovská

ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka

Tel: +420 601 307 334, E-mail: k.laskovska@enika.cz


