LED-belysning för
arbetsplatser med höga krav
Produktöversikt

Byt belysning.
Få gladare kunder på köpet.
Blir du ofta trött och känner av huvudvärk framåt slutet
av din arbetsdag? Lösningen kan vara så enkel som att
byta till bättre belysning.
Vare sig du driver en tandläkarklinik, en skönhetssalong eller en
reklambyrå så erbjuder vi LED-belysning som förtjänar sin plats i
rampljuset. Förutom en förbättrad arbetsmiljö för dina anställda,
bidrar en bättre belysning till en trivsammare atmosfär – med
nöjdare kunder som bonus.

Tänk om det fanns en
ljuskälla som inte skapade
några skuggor.
Vår största inspiration är solen som lyckas med konsten
att skapa ett flimmerfritt och behagligt ljus utan att
blända och resultera i ögontrötthet eller huvudvärk.
Om solen kan så kan vi, var vårt motto. Och vi lyckades med vår önskan
att skapa en bländ- och flimmerfri belysningslösning när vi utvecklade
våra LED-produkter. Men vi nöjde oss inte med det! Vi beslutade oss
för att även reducera alla skuggor, så att du kan utföra ditt arbete
utan störningsmoment. Detta har gjort oss till en ledande aktör inom
belysningsbranschen sedan vi började 1989.

Brite Triton | 3450 lux | 6500 K

Vilken belysning
passar dig bäst?
Lys upp din arbetsplats med belysning som är
anpassad efter dina behov.
Alla våra LED-produkter är redo att avge ett ljus med perfekt färg
återgivning utan att blända, flimra eller avge några skuggor. Förutom att
vara snäll mot dina ögon så är de både miljö- och plånboksvänliga med
sin låga energiförbrukning. Den helgjutna konstruktionen gör även att
produkterna är mycket hygieniska och nästintill underhållsfria.
Låt oss hitta din favorit!

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

BR80

LED 106 W

9500 lux/0,6 m

3000 alt. 6500 K RA94

1200 x 235 x 45 mm

5 kg

Brite
När vi designade Brite började vi med att designa prislappen för att kunna
erbjuda fler arbetsplatser belysning i världsklass. Och här är resultatet!
Välj mellan Brite, Brite Mid, Brite Triton och Brite Tetron. Eller varför inte
kombinera dem allihop. De passar perfekt för tandläkarkliniker, veterinärstationer eller för sjukvård och skönhetsbehandlingar. De kan även bidra
till en ljusare vardag i kontorsmiljöer eller på tryckerier där en korrekt
färgåtergivning är viktigt.

Brite | 9500 lux | 6500 K

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

BR40

LED 53 W

4800 lux/0,6 m

3000 alt. 6500 K RA94

640 x 235 x 45 mm

3 kg

3000 alt. 6500 K RA94

1200 x 390 x 45 mm

7 kg

Brite Mid
Den minsta medlemmen i Brite-familjen passar perfekt på
arbetsplatser som kräver en mindre ljuskälla, som en nagelsalong
eller varför inte över en kontorsplats?

BR120

LED 128 W

3450 lux/1,2 m

Brite Triton
Driver du en smådjursklinik eller en skönhetssalong? Då utgör
både Brite och Brite Triton ett bra val.

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

BR160

LED 212 W

4550 lux/1,2 m

3000 alt. 6500 K RA94

1200 x 550 x 45 mm

11 kg

Nyhet

Brite Tetron
Tetron är ett populärt val för undersökningsrum inom vården
och bland tandläkarkliniker eller andra verksamheter som behöver
lysa upp ett något större område.

Clair | 3000 lux | 6500 K

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

CL104

LED 104 - 216 W

3000 lux/1,2 m

3000 - 6500 K RA94

1530 x 670 x 59 mm

16,3 kg

Clair
Med sina 1530x670 mm är Clair perfekt för ett undersökningsrum,
en skönhetssalong eller en tandläkarklinik. Förutom sin imponerande
storlek har Clair en dynamisk dagsljusfunktion som låter ljuset efterlikna
solens temperaturskiftningar under dygnet. På förmiddagen kan du hålla
dig pigg och alert med ett kallare ljus, för att sedan automatiskt övergå
till ett varmare ljus framåt slutet av arbetsdagen som en nedvarvning
inför kvällen. På så sätt förbereder du dig för en god nattsömn –
under din arbetsdag.

Cloud | 4500 lux | 6500 K

Produkt

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

C209

LED 209 - 290 W

4500 lux/1,2 m

3000 - 6500 K RA94

1282 x 850 x 15 mm

20 kg

Cloud
Cloud är den senaste innovationen i vårt belysningssortiment. Med sina
1282x850 mm är den perfekt för ett undersökningsrum, en tandläkar
klinik eller en skönhetssalong. Som tillval finns även en färgpanel med
specialeffekter som har en lugnande funktion . Vad sägs om en regnbåge
eller ett behagligt skiftande ljus i olika nyanser? Det skiftande ljuset kan
skapa en bättre upplevelse när man undersöker ett barn eller någon som
har tandläkarskräck eller känner oro för att bli undersökt.

Watt menar du?
Låt oss upplysa dig.
Vilken ljusstyrka ska man välja? Och vad menar man
egentligen med rätt färgtemperatur och färgåtergivning?
Med belysning från D-TEC kan du försäkra dig om att vi
redan har optimerat ljuset åt dig så att du slipper tänka
på lux, Kelvin och RA.
SNÄLL MOT DINA ÖGON

ANPASSAD FÖR ALLA ÅLDRAR

Under en vanlig arbetsdag tvingas dina ögon ändra fokus mellan ett
ljusare arbetsljus och det omgivande ljuset över 1000 gånger. För att
undvika ansträngda ögon och huvudvärk kan du sänka kontrasten för ögat
genom att låta ljuskällornas styrka samspela i ett förhållande av 1:5. Låter
det avancerat? Det är det. Men förutom att designa ljuskällor som inte
genererar skuggor, flimmer eller en bländande effekt så har vi även byggt
in en funktion som sänker kontrasten till resten av rummet.

Om du har passerat 40 behöver du nära dubbelt så mycket ljus som en
20-åring, oavsett hur många morötter du äter. Och det blir inte bättre med
åren. Med andra ord kan du dra nytta av en dimningsfunktion som tillåter
dig att dela din arbetsplats med kollegor i olika åldrar och med olika behov
och ändå kunna erbjuda ett optimalt arbetsljus – för var och en.

PERFEKT FÄRGÅTERGIVNING
Har du någon gång köpt en fantastisk tröja för att sedan komma hem
och upptäcka att den ser helt annorlunda ut hemma än vad den gjorde i
butiken? Det handlar om RA – Rendering Average – eller färgåtergivning
på svenska. Och dålig sådan i detta fallet. Men vår är fantastisk.
HYGIENISK KONSTRUKTION
Alla våra ljuskällor är mycket hygieniska tack vare deras helgjutna
konstruktion som ger dig en nästintill underhållsfri produkt som är
perfekt för kliniska miljöer.

50 000 TIMMAR LJUS
Investera i en ljusare arbetsplats idag och du kommer kunna njuta av
perfekt ljus, större precision och ett ökat välmående de kommande 17
åren, baserat på 8 timmars användning per arbetsdag.

Cloud | 4500 lux | 6500 K

Brite Triton | 3450
3000 lux
lux || 6500
6500 KK

Designad och
tillverkad i Sverige.
Det är ingen tillfällighet att denna belysningsinnovation
kommer från Sverige där solen lämnar oss i mörkret stora
delar av vinterhalvåret.
Vår idé att erbjuda arbetsplatser bättre belysning kom 1989. Vår strävan
var då som nu att erbjuda företag, oavsett storlek, den absolut bästa
kvaliteten som kan skapas med modern belysningsteknik. Idag är vi stolta
över att lysa upp arbetsplatser från en rad branscher över stora delar av
Europa och Asien. När det kommer till designen så ligger den svenska
industridesign-duon Fredrik Goffhé och Magnus Burgemeister bakom alla
våra produkter. Och vi producerar fortfarande våra lampor i Nossebro i
västra Sverige, där allt startade för 30 år sedan. Varför ändra på ett
vinnande koncept?

Fem års garanti.
Utan hakar.
Efter du har beställt din favorit via en av våra återförsäljare
erbjuder vi dig full support och fem års garanti. Och det
finns inga hakar, förutom de som håller upp konstruktionen
förstås. Besök oss på d-tec.se för att läsa mer.

D-TEC AB
Varavägen 12
465 94 Nossebro, Sweden
031 969 302
mailbox@d-tec.se
d-tec.se

