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3500 K

4500 K

Ø 210 mm 
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Met draaiknop traploos
dimbaar tussen 10 en 100%
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kleurwissel 

voor optimaal contrast zien

lichtveld

0,5 m  –  Ø 21 cm

• de hoogste lichtkwaliteit
dankzij de lensvormige armatuurkop, diamantoptiek en 
premium-LED's, homogeen lichtveld en hoge lichtsterkte, 
schaduwarm, eersteklas kleurweergave (Ra > 95, R9 > 90)

• lange levensduur, veilig en zuinig
laag energieverbruik, geïntegreerde converter, onderhoudsvrije  
behuizing, hoogwaardige aluminium draagdelen en 
frictiekoppelingen die lang meegaan

• maximale radius en ergonomie
360° draaibare armatuurkop, groot bereik van de arm

• vier dimstappen
herhaalbare lichtsterktes, ook voor indirecte omgevingsverlichting 
bij sensitief werk

• gecontroleerde veiligheid
medisch product volgens IEC 60601, uniek in zijn klasse

Overal waar aan het zicht de hoogste eisen worden gesteld, is een 
compromisloze verlichting onontbeerlijk. Of het nu is in de praktijk van 
een huis- of huidarts, een keel-neus-oorarts of gynaecoloog, of bij extra 
sensitieve specialismen als neonatologie of intensive care: VISIANO 
is een echt multitalent. Dankzij het unieke ontwerp, de modernste 
lichttechniek en de hoogste lichtkwaliteit zorgt het armatuur voor optimale 
onderzoekscondities.

UNIEKE  
DIAMANTOPTIEK

PREMIUM-LED

VISIANO
ONS MEESTERSTUK
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veergebalanceerde frictiekoppeling voor 

moeiteloos positioneren en vastzetten 

unieke diamantoptiek 

voor de beste kleurhomogeniteit van het licht

360° draaibare-as voor maximale 

beschikbaarheid van het licht

ONDERZOEKSVERLICHTING  –  VISIANO
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www.sanitized.com
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Zo veelvuldig als de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe  VISIANO zijn ook de te kiezen 
bevestigingsmogelijkheden, voor aan het plafond, aan de wand of op een verrijdbaar statief.  Terwijl 
u zich door de ergonomische bediening laat overtuigen, verhindert de antimicrobiële Sanitized® 

hygiënefunctie op betrouwbare wijze de groei van micro-organismen op het oppervlak. Bovendien 
voorkomt de geheel gesloten behuizing het binnendringen en vasthechten van vuil.

• intuïtief en ergonomisch

• hoogwaardige componenten

• homogeen lichtveld (Ø 21 cm, 60.000 lx / 0,5 m)

• geïntegreerde antimicrobiële hygiënefunctie

• universele bevestiging

• kleurwissel 

• in 4 stappen dimbaar

VISIANO in het kort

Vocht  

Bescherming tegen verspreiding van bacteriën 

Op onbehandelde materialen vermenigvuldigen kiemen en bacteriën 

die gevaar opleveren voor de gezondheid zich binnen 20 minuten. 

De ingebouwde antimicrobiële Sanitized® hygiënefunctie in de 

bovenbehuizing van het armatuur, het bedieningsveld en draaiknoppen 

van de scharnieren helpt deze kritische gebieden hygiënisch te houden.  

Uit tests is gebleken dat 99% van de bacteriën en microben vernietigd 

worden. De werking van het biocide is blijvend, maar is geen vervanging 

voor regelmatige reiniging.

Bacterie

Materiaal  
met zilverionen  

Zilverionen destabiliseren  
het celmembraan van microben 
en bacteriën

www.sanitized.com

BACTERIËN- 
REDUCTIE
DOOR ZILVERIONEN

ONDERZOEKSVERLICHTING  –   VISIANO

GEZOCHT EN GEVONDEN
DE PERFECTE 
ONDERZOEKSVERLICHTING
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VISIANO 20-2 P TX zuiver wit / grijs Euro D15.451.000

VISIANO 20-2 P TX zuiver wit / grijs UK D15.456.000

VISIANO 20-2 C T1 zuiver wit / grijs vast gemonteerd D15.450.000

 VISIANO – PLAFONDUITVOERING BESTELNR. 

 VISIANO – PINVERSIE  BESTELNR. 
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Plafonduitvoering

Pinversie

VISIANO 20-2 P TX zuiver wit / grijs Euro D15.451.000

VISIANO 20-2 P TX zuiver wit / grijs UK D15.456.000

VISIANO 20-2 C T1 zuiver wit / grijs Vast gemonteerd D15.450.000

 VISIANO – PINVERSIE  BESTELNR. 

* Tolerantie –10% / +20%

Lichtopbrengst 60.000 lx / 0,5 m

Kleurtemperatuur 3500 K & 4500 K

Lichtveld 1,0 m Ø 21 cm *

Kleurweergave Ra > 95

Bediening Folieschakelaar op de armatuurkop

Accessoires Adapter voor stoelconstructie

Beschermingsklasse II

Normen EN 60601-1, EN 60601-2-41

Beschermingssoort IP 20

Bijzonderheden 2 kleurtemperaturen, 4 dimstanden,

antimicrobieel, draaibaar 

(360° draaibare-as)

VISIANO technisch

Materiaal Roestvrij staal

Afmetingen 0,8 m

Gewicht (netto) 6,6 kg

voor pen Ø 16 mm met losneembeveiliging

Bestelnummer D14.022.000

ROLLSTATIEF RL

Materiaal Staal / stalen buis met poedercoating

Afmetingen 400 mm, Ø 16 mm

Gewicht (netto) ca. 0,65 kg

voor pen Ø 16 mm met losneembeveiliging

Draagkracht 2,5 kg

Bestelnummer D13.363.000 - zuiver wit

VERLENGINGSARM

ONDERZOEKSVERLICHTING  –  VISIANO

ACCESSOIRES

Materiaal Aluminium

Draagdelen 25-35 x 8-10 mm

Bestelnummer D13.269.000

RAILBEVESTIGING

Materiaal Polyamide, staal

Bestelnummer D14.228.000 - zwart

TAFELKLEM

Materiaal Polyamide glasvezel

Bestelnummer D13.231.000 - zuiver wit

WANDHOUDER

VERRIJDBAAR STATIEF RL VERLENGINGSARM

Buis voor 
plafondmontage 
max 116 mm  
te verlengen



D
er

un
gs

 L
ic

ht
 A

G
 •

 D
80

 0
27

 0
00

 •
 N

L 
• 

01
-2

01
5 

• 
W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
Telefoon  +41 71 388 11 66
Fax  +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG is onderdeel van de Waldmann Group


