
dermalight®   30�0�0�
Cabina de iradiere UV a întregului corp

dermalight® 3000 este un sistem terapeutic de înaltă performanţă şi economic pentru iradierea 
UV a întregului crop.  Datorită designului compact, cabina necesită doar un spaţiu minim, 
ajustându-se la aranjamentul încăperii.

Datorită reflectoarelor speciale plasate în spatele lămpilor, intensitatea iradierii este crescută, ceea 
ce reduce durata tratamentului pentru pacienţi. Cele 8 ventilatoare încorporate sunt pornite la 
nevoie, asigurând o temperatură constantă şi plăcută în interiorul cabinei.

Întrerupătorul de urgenţă din interiorul cabinei, fereastra de pe uşa cabinei, precum şi mânerele 
solide plasate atât pe interiorul cât şi pe exteriorul uşii oferă siguranţă pacientului.

Cabina oferă posibilitatea efectuării de monoterapie cu lămpi UV-B/311 nm sau UV-A. De 
asemenea se poate folosi un echipament mixt de lămpi UV-A şi UV-B/311 nm. Astfel este posibilă 
efectuarea a multiple proceduri terapeutice, pentru o serie întreagă de indicaţii.

Caracteristici speciale

Reflectoare speciale de cali-•	
tate înaltă pentru o distribuţie 
omogenă a iradierii 

Panouri de plexiglas plasate în •	
faţa lămpilor  

Control economic  al ven-•	
tilatoarelor, în funcţie de 
temperatură 

Fereastră în uşă •	

Întrerupător de urgenţă pentru •	
pacient  

Întrerupător principal separat şi •	
întrerupătoare de circuit încor-
porate 

Sursă de curent de 230 de volţi •	

Control selectiv al timpului sau •	
dozei de iradiere 

Raft de depozitare practic •	

Echipament opţional: Oprirea •	
uşii este posibilă şi pe partea 
dreaptă 

Echipament opţional: Postament •	
pentru pacient 

Instalaţia lămpii Date tehnice Date tehnice ale trepiedului

Monoterapie 
28 x 100 W – UV-A sau 
28 x 100 W – UV-B / 311 nm

Articol numărul 612001 sau 602001

Tratament combinat 
16 x 100 W – UV-A şi 
12 x 100 W – UV-B / 311 nm

Dimensiuni exterioare (Lungime x Lăţime x 
Înălţime ): 100 x 95 x 200 cm

Dimensiuni interioare (Lungime x Lăţime x 
Înălţime ): 65 x 65 x 195 cm

Sursă de alimentare: Priză 230V / 50Hz / 16A

Consum putere  
aproximativ 3,0 kW, când toate lămpile  funcţionează

Siguranţe 
Întrerupătoare de circuit  încorporate, 16 A

Greutatea totală a cabinei 
aproximativ  250 kg


