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Innowacyjność lamp MED-light firmy LED design

Charakterystyka:

Innowacyjne lampy MED-light, przeznaczone do zastosowań medycznych, które doskonale sprawdzą się zarówno  
w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetyki estetycznej, laboratoriach techniki dentystycznej i gabine-
tach weterynaryjnych, itp., produkowane są w Polsce przez lidera branży, firmę LED design, z najlepszych kompo-
nentów dostępnych na świecie. Charakteryzują się bardzo długą żywotnością, niezawodnością i trwałością. 

Oto kilka ich najważniejszych zalet:

Żywotność 
Lampy MED-light mają żywotność min. 100 tys. godzin, dzięki czemu, przy 10-godzinnym trybie pracy, lampa może 
pracować przez ponad 30 lat!

Energooszczędność 
Zastosowane w lampach diody charakteryzuje bardzo wysoki współczynnik mocy do ilości światła - 170 lumenów 
z 1 WATa, co daje ok. 50% oszczędności na poborze prądu z sieci (dla porównania lampy konkurencji dają maks. do 
100 lumenów z 1 WATa). 
Ponadto, bardzo duża ilość światła na małej powierzchni panelu roboczego daje możliwość oświetlenia każdego 
pomieszczenia, nawet pomieszczeń o wysokości do 3,5 m, przy czym poziom światła możliwy do uzyskania na po-
wierzchni roboczej pozwala w komfortowych warunkach pracować nawet z najmniejszymi elementami.

Komfort pracy
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dyfuzora, istotnie zmiękczającego światło, nasze lampy zapewniają wysoki 
komfort pracy. Ich światło jest przyjemne zarówno dla oka pracującego lekarza, jak i pacjenta, nie powodując jedno-
cześnie dużych strat na luminancji – ilości światła. 

W lampach MED-light zastosowano dyfuzory, które tłumią jedynie od 8-17% światła, zapewniając jednocześnie 
miękkie, rozproszone światło. Większość producentów stosuje dyfuzory, które tłumią nawet do 60% światła.

Wysoki współczynnik oddawania barw
Wysoki współczynnik oddawania barw CRI-95, co w praktyce daje lekarzowi lub technikowi możliwość idealnego 
doboru koloru prac, bez kolorystycznych przekłamań. Światło zbliżone jest swoimi parametrami do światła słonecz-
nego.

Pyłoszczelność 
Lampy charakteryzuje wysoki wskaźnik pyłoszczelności. W swej konstrukcji lampy zaopatrzone są w specjalne 
uszczelki zabezpieczające przed pyłem, kurzem, wodą i innymi czynnikami, które mogą występować w trudnych 
warunkach pracy.

Nowoczesna estetyka
Nowoczesny układ zasilania charakteryzujący się wysoką niezawodnością i niewielkimi gabarytami (pod względem 
stosunku objętości do mocy) podnosi znacznie walory estetyczne i funkcjonalne lampy. Ponadto, lampy wykonane 
są ze stopów lekkich metali, co nadaje im niepowtarzalny nowoczesny wygląd.



Inteligentne sterowanie
Lampy MED-light współpracują z systemami inteligentnego sterowania. Lampy wyposażone są w układ zdalnego 
sterowania za pomocą pilota radiowego, co pozwala bardzo precyzyjnie ustawić poziom światła potrzebny przy 
określonym zabiegu medycznym. Lampy zapewniają dużą płynność nastawów, w zakresie od 1-100%.

Uniwersalny montaż
Unikalna konstrukcja lampy pozwala zamontować ją na kilka sposobów: 

a. sufit typu Amstrong, 
b. sufit kartonowo-gipsowy
c. sufit pełny (strop)

Lampę można ją zamontować na różnych wysokościach - dzięki regulacji natężenia światła możemy ustawić właści-
we natężenie bez względu na wysokość sufitu.

Uniwersalne zastosowanie
Lampy można zastosować w każdym miejscu na świecie dzięki zastosowaniu specjalnych zasilaczy o zakresie na-
pięcia wejściowego od 90-305 Volt. Lampy sprawdzają się również w warunkach, gdzie występują spadki napięcia 
w sieci.

Niska cena 
Stosunkowo niska cena, biorąc pod uwagę jakość i parametry techniczne. Lampy konkurencyjnych producentów z 
Europy Zachodniej, o bardzo zbliżonych parametrach technicznych, są 4 x droższe od lamp MED-light

tel. +48 606 108 500
www.leddesign.pl

LED design sp. z o.o.
e-mail: biuro@leddesign.pl


