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Tevisio 
 
Lys via LED med en belysningsstyrke 
på op til 6.000 LUX. 
 
Multifunktions kontakt for tænd/sluk, 
og indbygget kontinuerlig lysdæmp-
ning ned til 10% af fuld lysstyrke.  
 
Fås med en forstørrelse på 3½ og 
med en ekstra linse fra 8 op til 11½ 
dioptri. 
 
 

 

 
 

 
 
 
Uanset hvilken branche man arbejder inden for, så er TEVISIO essentiel, når øjnene skal yde deres bed-
ste. Inden for produktion, samling, kvalitetssikring eller generel undersøgelse, så kan TEVISIO levere 
ergonomisk perfektion og understøtte meget krævende visuelle opgaver. 
 
Med de nyeste LED luplamper, den innovative arm, og et visuelt område designet til optimal præstation, 
kombinerer TEVISIO forstørrelseslampen effektivitet med ergonomi på arbejdspladsen. 
 

 Energieffektivitet A+ 

 40% energibesparelse 

 Tilsluttet belastning 100-240 V, 50/60 Hz 

 Belysningsstyrke: 6.000 lux, med et forbrug på kun 14 watt 

 Vedligeholdelsesfri: LED levetid op til mere end 50.000 timer 

 Kontinuerlig lysdæmpning ned til 10% af fuld lysstyrke 

 3-D skyggeeffekt med et tryk på en knap 

 1A farvereproduktion, opfylder EN standard 124645 

 Forstørrelse med 3,5 dioptri og med en ekstra linse fra 8 op til 11,5 dioptri  

 Ridsefrit glas 

 Vidvinkellinse med Ø 160 mm, uden forvridning 

 Produceret i anodiseret aluminium og sort plastik i høj kvalitet 

 Forseglede led der beskytter interne kabler 

 Stor arbejdsradius med innovative, fleksible led 

 Afbalanceret arm: let at justere og let at montere hvor man ønsker 
 
For yderligere information se næste side. 

 



 

 
 
 
 
 

 
TEVISIO luplampe 

 

 
Repella A/S • Metalgangen 16 • DK-2690 Karlslunde  

www.repella.dk • info@repella.dk • Tlf. +45 45 87 74 12 • CVR 15 50 12 43 
2/2 

      
 
Kort om TEVISIO 
 

 LED-teknologi 

 Farvetemperatur neutral hvid 4.000K 

 Farvegengivelse Ra = 90 

 Blændfri takket være reflektor 

 Fås i 3 versioner:  
Version 1: Glaslinse ø 160 mm med 3,5 dioptri forstørrelse  

Version 2: Glaslinse ø 160 mm med 3,5 dioptri samt en indbygget lille ekstra linse på 8 dioptri 

Version 3: Her er den ekstra linse på 8 dioptri limet på den regulære linse med en forstørrelse på 
3,5 dioptri. I dette tilfælde er forstørrelsen ganske enkelt tilføjet, hvilket betyder, at med den lille  
ekstra linse (som bruges i mange schweiziske urmagerfirmaer) får man en samlet forstørrelse på 
(3,5 + 8) = 11,5 dioptri  

 Lampen er udført i farveløs eller farvet anodiseret aluminium og sort plastik i høj kvalitet 

 Skærm af satin polyamid 

 Fleksible led for individuel justering 

 Fjederbelastet arm med 3D hovedfuge 

 Touch knap integreret i lampehovedet for tænd/sluk samt dæmpning og, hvis det ønskes, en  
Visualiserings funktion (segmentskift) 

 Beskyttelsesgrad IP20, beskyttelsesklasse II 

 Leveres med ca. 3,6 m tilslutningskabel og stikkontakt med stik type CEE 7/16 (Euro plug)  
BS 1363 og NEMA 1-15P 

 Forskellige fastgørelsesdele og ekstra forstørrelsesglas som tilbehør. 
 
 
 
 


