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ENIKa.cZ s.r.o. – dodavatel svítidel pro různé průmyslové aplikace od kontrolních a montážních pracovišť 
přes obráběcí stroje až po rozsáhlé výrobní a skladovací haly.
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lED s adaptérem – 5 176 lx1 MlD 750/850/D
12 W 100 – 240 v, 50/60 Hz stmívatelné 7 457 lx1 113 525 000 - 006 988 59

 

*  Em = střední osvětlenost; Emax = maximální osvětlenost; 1 měřená plocha 30 × 30 cm / měřící vzdálenost 15 cm

Světelný zdroj Napájecí zdroj Rozměry    Em Model

Příkon Připojovací napětí Speciální výbava    Emax
* Obj. č.  

• Bezúdržbová lED technologie

• teplota chromatičnosti 5000 K (neutrální bílá)

• Index podání barev Ra > 80

• Neoslňující světlo díky satinovanému difuzéru

• tvrzená plastová čočka ø 160 mm s 3,5 dioptrie

• tělo lupy z anodizovaného hliníku a šedého plastu

• satinovaný difuzér z polykarbonátu

• Ergonomické rameno s 2D kloubem u hlavy svítidla

• tlačítko ON/OFF a stmívání integrované v hlavě lupy

• Krytí Ip 20, třída ochrany class II 

• včetně 3 m napájecího kabelu s adaptérem se síťovou 

vidlicí (cEE 7/16 – Euro zástrčka)

• včetně stolní svěrky (0 – 70 mm)

MLD kompaktní osvětlovací lupa

MLD – pERFEKtNě
OstRÉ ZOBRaZENí 

skvělá kombinace optimálního zvětšení

a vysoce kvalitního osvětlení – osvětlovací 

lupa MlD může být použita všude tam, kde 

lidské oko dosáhne svých limitů.

Zorné pole přizpůsobené zobrazovací vzdále-

nosti poskytuje nerozostřené zobrazení

a přispívá k ergonomii pracoviště. výborně 

vyvážené rameno a funkce stmívání svě-

telného zdroje činí tuto osvětlovací lupu 

nepostradatelným nástrojem v mnoha 

průmyslových aplikacích, kde jsou nutné 

náročné zrakové úkony.

Možnost výběru barevného provedení 

plastových částí a volitelný potisk umožňují 

individuální design (na vyžádání, od určitého 

počtu kusů).
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