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HET LICHT VAN DE PRODUCTIVITEIT.

Waar u ook bent, wat u ook produceert.
Waldmann helpt u sinds 1928 kostendoelen te bereiken, 
ingekochte onderdelen te standaardiseren en kwaliteitsproblemen 
te elimineren. U wilt componenten elektro- en systeemtechnisch  
en ook mechanisch zo eenvoudig mogelijk integreren? 
U insisteert op uiterste robuustheid, kwaliteit en feitelijk 
correct gebruik van componenten? Uw medewerkers willen 
optimale zichtverhoudingen om werkelijk foutloos, veilig 
en ergonomisch te kunnen werken?

Waldmann is de one stop solution. Voor een planeet
waarop het licht uit het Zwarte Woud nooit uitgaat.



TEVISIO.
DE
CHAMPION.

Zeer hoge kleurweergave- 
waarden en absoluut  
homogene lichtverdeling. 
Optimale ondersteuning bij de 
beoordeling en verificatie van 
kleur- en oppervlaktekwaliteiten. 
Perfecte gesatineerde afdekking, 
geen storende speigelingen.

Perfecte ergonomie en  
hoogste duurzaamheid.
Zijn stabiele scharnierarm, de 
gesloten scharnieren, het  
robuuste aluminium en  
kunststof maken van TEVISIO
een langdurige en betrouwbare 
partner.

Eenvoudige wisseling met  
6 dpt. kunststof lens voor 
hogere vergrotingsfactor. 
Nog meer detailherkenning 
met gelijkblijvende perfecte 
beeldkwaliteit en optimaal ver-
licht gezichtsveld – de nieuwe 
TEVISIO is nu nog veelzijdiger.

Lichtkwaliteit Duurzaamheid Vervanging van 
de lens



Het loeparmatuur TEVISIO 
maakt u enthousiast in alle 
opzichten. 
Snellere en probleemloze  
vervanging van de lens dankzij 
de flexibele lensring met  
bajonetsluiting, het perfect 
doordachte lichttechnische 
concept of de Visualizer-functie 

die ook ongeziene fouten  
plotseling zichtbaar maakt. 
Een ding blijft altijd duidelijk: 
kwaliteit is het product van  
de liefde voor het detail. En 
met de nieuwe TEVISIO zijn 
zelfs reiniging, vervanging  
of wisseling plotseling een 
kinderspel.

NU MET  
VERVANGINGS- 
TECHNIEK.

Als nr. 1 in beweeglijkheid en zichtkwaliteit is TEVISIO onmisbaar waar hoge eisen  
worden gesteld aan het zicht, nu brengt Waldmann een nieuwe generatie van ons  
beste loeparmatuur voor de elektronica, metaal of horloge branche. 
Wat blijft, is de innovatieve steunconstructie het perfecte lichtconcept. Helemaal  
nieuw zijn de nog hogere kleurweergavewaarde en de nog homogenere lichtverdeling. 
En heel revolutionair is het zonder gereedschap verwijderen van de lens voor reiniging, 
vervanging of wisseling. De nieuwe optionele 6 dpt. kunststof lens maakt indien  
gewenst altijd een hogere vergrotingsfactor mogelijk. Zo ziet u uw wereld met nieuwe, 
nog betere ogen.
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Afmetingen Bijzonderheden Bestelnummer  

TVD 750/940 DM 

A = 484 mm, B = 500 mm glaslens, 3D-kogelgewricht 112918003-00800676

A = 484 mm, B = 500 mm ontspiegelde glaslens, 3D-kogelgewricht 112918003-00800677

A = 484 mm, B = 500 mm glaslens, extra lens 8 dpt., 3D-kogelgewricht 112918003-00800678

A = 384 mm, B = 400 mm glaslens, 3D-kogelgewricht 112919003-00800659

A = 384 mm, B = 400 mm ontspiegelde glaslens, 3D-kogelgewricht 112919003-00800660

A = 384 mm, B = 400 mm glaslens, extra lens 8 dpt., 3D-kogelgewricht 112919003-00800661

A = 384 mm, B = 400 mm kunststof lens, 2D-kogelgewricht 112919003-00800638

A = 384 mm, B = 400 mm kunststof lens, extra lens 8 dpt., 2D-kogelgewricht 112919003-00800639

Accessoires  

Ø 160 mm kunststof lens 190218019-00802994

TEVISIO. 
ZIE DE  
WERELD MET  
NIEUWE OGEN.

Lamp:   LED
Opgenomen vermogen: ca. 14 W
Aansluitwaarde:  100 – 240 V; 50 / 60 Hz   
Kleurtemperatuur: neutraal wit 4 000 K
Kleurweergave:  Ra > 90; R9 > 70
Ontspiegeling:  gesatineerde kunststof afdekking
Vergroting:  glas- of kunststof lens Ø 160 mm met 3,5 dpt. 
   resp. 3,5 + 8 dpt. (geïntegreerde extra lens)
Bediening:  folieknop in de armatuurkop voor Aan / Uit
   dimming en visualizer-functie (segmentschakeling) 
Materialen:  kleurloos geëloxeerd aluminium met speciaal zwart kunststof
Scharnierarm:  veerbelast met 2D- of 3D-kogelgewricht
Beschermingsgraad: IP20
Beschermingsklasse: II
Aansluiting:  levering met ca. 3 m aansluitkabel en netvoeding met 
   stekker type 7 / 16 (eurostekker), BS1363 en NEMA 1-15 / P
Accessoires:  verschillende bevestigingen, extra loep 3,5 dpt. 
   en 6 dpt. Kunststof lens

d = 15 cm, 
Emax 5 537 lx;
Em 4 099 lx 
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(1 of 1000)
Op deze plek willen we degenen in het zonnetje 
zetten die er bij Waldmann alles voor doen  
om de best mogelijke lichtoplossingen te  
bereiken. Bedankt Lisa!

ENGINEERS
OF LIGHT:
LISA

#blackforestlight

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com
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