BETER ZIEN. LED-VERLICHTING VOOR DE
ELEKTRONICAPRODUCTIE.

LED EN ESD.
LICHTKWALITEIT VOOR SPECIALE EISEN.
Om tijdens de verwerking van apparaten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge
Sensitive Devices – ESDS) schade aan deze apparaten te voorkomen, moeten elektrostatisch beschermde zones
(EPA’s) geheel voor ESD zijn toegerust. Tegelijkertijd vereisen de werkzaamheden een uitstekend zicht. Voor hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossingen biedt Waldmann een groot aanbod aan ESD-veilige LED-armaturen.
TANEO knikarmverlichting
Het vlakke, homogene licht met zachte overgangen ontlast de ogen
bij visueel veeleisende taken. De uitgebalanceerde, eenvoudig
verstelbare knikarm zorgt voor meer comfort.
• Verbruikt 30% minder energie
• Traploos dimbaar
• Kleurtemperatuur 4.000 K of 5.000 K
• Ook te gebruiken als systeemverlichting voor onderbouw

TAMETO systeemverlichting
Gependeld of zijwaarts bevestigd, met de Light-Forming Technology
van Waldmann zorgt TAMETO voor homogeen en verblindingsvrij
licht. Het in hoogte verstelbare pendelarmatuur biedt bovendien
de mogelijkheid de hoeveelheid licht aan de individuele eisen
van de medewerkers aan te passen.
• Verbruikt 60 % minder energie
• Traploos dimbaar
• Kleurtemperatuur 4.000 K
• Gependelde montage of zijwaartse bevestiging

TEVISIO loeparmatuur
Met het grote ESD-veilige vergrootglas, de traploze dimbaarheid,
3D-schaduweffect d.m.v. een druk op de knop en de uitstekende
kleurweergave biedt de TEVISIO optimale ondersteuning bij
veeleisende visuele taken. De TEVISIO is daarnaast intuïtief te
bedienen. De innovatieve, in twee lengtes verkrijgbare knikarm
is zeer flexibel en kan indien nodig gefixeerd worden.
• Verbruikt 40 % minder energie
• Traploos dimbaar
• Dubbele vergroting door 3,5 dioptrieën
• Groot zichtveld van Ø 153 mm voor ongehinderd zicht

ESD-armaturen
De ESD-armaturen van Waldmann
zijn zo ontworpen dat ze, dankzij het
gebruik van speciale materialen en
coatings, elektrostatische oplading
voorkomen en spanningen
gecontroleerd afleiden.

DAT IS MIJN LICHT!
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Licht is een belangrijke factor wanneer het om de ergonomie op de werkplek gaat. Een goede verlichting
ondersteunt de werkzaamheden en ontlast de ogen. Wie beter ziet, behaalt ook betere resultaten. Bovendien
zorgt licht voor meer comfort en een prettige sfeer.

Ga voor meer informatie naar www.waldmann.com/esd-nl
of neem direct contact met ons op:

Waldmann BV · Telefoon +31 344 631019
info-nl@waldmann.com · www.waldmann.com

