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P4Product Informatie
TANEO - Variabel en comfortabel

Overal waar je ogen op de proef gesteld worden is een compromisloze lichtoplossing
essentieel. Of het nu in de fabricage, assemblage, kwaliteitscontrole of analyse, of in
laboratoria, elektronica, metaal of horloge-industrie: die TANEO is een echt allround talent.
Met een toepassingsgerichte lichtopbrengst, een hoge lichtkwaliteit en ergonomische
bediening zorgt de TANEO voor optimale werkomstandigheden en laat zich als geen ander
aanpassen aan individuele en werk gerelateerde eisen.
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Onderhoudsvrije LED-technologie met een levensduur tot 50.000 uur en meer
Gekwalificeerde prestatieniveaus tot 4.000 lx
30% energiebesparing
Traploos dimbaar tot op 10%, met memory-functie
Light Forming und Ray Mixing technologie voor schaduwvrij- en verblindingsvrij vlaklicht
Antiverblinding door kegelprisma afscherming (CDP) of opaal witte afscherming
Flakkervrij licht zonder IR- en UV-aandeel
Goede contrastgevoeligheid en zeer goede kleurherkenning door premium LED's
Uniek flexibel en uitgebalanceerde knikarm met enorme actieradius
Gesloten bouwvorm ter bescherming van de gebruikers en de geïntegreerde techniek
Robuust aluminium en glasvezelversterkt hoogwaardig kunststof
Hoogwaardige afwerking naar Waldmann kwaliteitseisen
Ook in ESD-uitvoering leverbaar
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Verschillende variaties:











12, 24 of 36 x LED
Kleurtemperatuur neutraal wit 4.000 K of 5.000 K
Antiverblinding door kegelprisma afscherming (CDP) of opaal witte afscherming
Behuizing uit kleurloos geëloxeerd aluminium en zwart kunststof, afscherming van
PMMA (CDP) of PC (opaal witte afscherming)
Veer ontlastende knik arm met 3D-armatuurkop
Folieschakelaar in armatuurkop voor aan/uit en dimmen
Beschermingstype IP20, beschermingsklasse II
Levering met 3 m aansluitkabel en stekkervoeding (15 W) of tafeladapter (31 en
47 W) met stekker type 7 / 16 (eurostekker)
Verschillende bevestigingen en extra vergrootglas (3,5 dioptrieën) als accessoire
leverbaar
Ook als systeemverlichting verkrijgbaar
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