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Den kompakta undersökningslampan med LED-teknik för excellent prestanda och e�ektvitet.

TruLight 1000:

application
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TruLight 1000:
Värde och �exibilitet.

Nu kan du dra fördel av LED-teknikens alla fördelar även i din undersökningslampa: högre ljusintensitet, längre livstid, lägre 

värmeavgivning och minimal energiförbrukning. Detta tillsammans med imponerande rörlighet och sund ergonomi ger dig  

en undersökningslampa som täcker alla användningsområden.

Ljuset: den allra nyaste tekniken.

Med LED-teknik erbjuder Trulight 1000 inte bara högre 

ljusintensitet utan också överlägsen ljuskvalitet i jämförelse med  

konventionella halogenlampor. Ljuset fördelas optimalt tack vare 

TRUMPFs unika  multilinsmatris som ger ett homogent ljusfält för 

bästa möjliga visualisering vid undersökningar och mindre ingrepp. 

Justering: enkelt, �exibelt och bekvämt.

Tack vare ett specialanpassat, balanserat armsystem och 

mycket låg vikt är TruLight 1000 enkel att positionera. Dessutom 

är handtaget steriliserbart vilket ofta är ett absolut hygienkrav.  

Med andra ord: allt du kan önska dig i bekvämlighet och �exibilitet.
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Platsen: överallt.

TruLight 1000 �nns i �era versioner: takhängd, vägghängd eller mobil. Med sin  

höga �exibilitet och utrymmessnåla utformning är TruLight 1000 ett självklart val 

på mottagningar, vårdcentraler och i sjukhusens undersöknings- och förlossningsrum 

liksom i förberedelse- och vårdrum. Trulight 1000 är den nya universallampan!

Energie�ektiv: hög e�ekt med bra ekonomi.

Fördelarna mot halogen är övertygande: mycket längre livstid,  

mindre värmeavgivning, felsäkerhet och lägre energiförbrukning.  

Högsta e�ektivitet är ett kännetecken för TRUMPF. 

Tekniska data TruLight 1000

Central belysningsintensitet på 1 m arbetsavstånd 80 000 lux

Färgtemperatur 4 500 K

Ljusområde d10 på 1 m arbetsavstånd 160 mm

Färgåtergivningsindex Ra 95

Genomsnittlig brinntid för LED:er 40 000 h
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TRUMPF Medical Systems 

TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG

Huvudkontor:

Carl-Zeiss-Straße 7 – 9 

07318 Saalfeld 

Tyskland

Telefon  +49 (0) 36 71 / 5 86-0

Telefax +49 (0) 36 71 / 5 86-4 11 66

E-post med@trumpf.com

www.trumpf.com

Puchheim försäljningskontor:

Benzstraße 26 

82178 Puchheim 

Tyskland

Telefon  +49 (0) 89 / 8 09 07-0

Telefax +49 (0) 89 / 8 09 07-40 020

E-post med@trumpf.com

www.trumpf.com

TRUMPF Group.

Utveckling, kvalitet och kundrelationer har alltid varit grund- 

�loso�n inom hela TRUMPF-gruppen alltsedan det ursprung-   

liga företaget TRUMPF grundades i Tyskland 1923. TRUMPF 

ser inte innovationen i sig som ett slutmål utan som ett upp- 

drag riktat mot användarnas behov. Med stor framgång:  

dagens TRUMPF är ett av de ledande teknikföretagen inom  

maskinverktyg, laserverktyg och medicinteknik.

Milstolpar för TRUMPF inom medicinteknikområdet: 

1978: de första mediaförsörjningsenheterna installerades 

1997: patenterat kopplingssystem för operationsbord 

2005: världens första operationslampor med LED

2010: världens första modulära mediaförsörjningsenheter 

TRUMPF har försäljningskontor och lokala samarbetspartners

Äkta inspiration:  

Upptäck TRUMPF Medical Systems online! 

över hela världen.

Medirum AB 
Victor Hasselblads gata 9  
421 31   Västra Frölunda  
www.medirum.se   

  
  




