
LED مصابیح جراحیة
LED مصابیح فحص

األنظمة المعلقة



إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في ثالث خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن • 

طلب مقابض إضافیة في أي وقت)

التفاصیل الفنیة
50.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

30 – %100كثافة اإلضاءة

D10 140 ممقطرمجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 95مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

240 ممقطر رأس المصباح

LED 7عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

10 فولت أمبیراستھالك الطاقة

1.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

12 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

EMALED® 200 D مصباح الفحص

 EMALED 200 D یوفر مصباح الفحص المثبت على السقف
إضاءة مثالیة أثناء التدخالت الطبیة. یسمح الذراع الزنبركي 

القابل للتعدیل أفقیًا والتدویر عمودیًا بضبط رأس المصباح إلى 
الوضع المطلوب. 
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تجسید لون طبیعي• 
حرارة رأس المصباح تكاد تكون غیر ملحوظة• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 3 مستویات• 
غالف من األلومنیوم المطلي بمسحوق• 
األوتوكالف •  بجھاز  للتعقیم  قابلین  بمقبضین  مزود  المصباح 

(یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)

التفاصیل الفنیة
50.000 لكساإلضاءة (عند 1 متر)

100-30 %شدة الضوء

قطر
D10 140 مممجال اإلضاءة

140-70 سممسافة العمل

4.500 كلفندرجة حرارة اللون

Ra 95مؤشر تجسید اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

240 ممقطر رأس المصباح

LED 7عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

60-50 ھرتزالتردد

10 فولت أمبیراستھالك الطاقة

1.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

20 كجموزن النظام بالكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق.     

EMALED® 200 F مصباح الفحص

مصباح الفحص EMALED 200 F ھو اإلصدار 
المتحرك من السلسلة 200. وتسمح حركتھ باستخدام 

ھذا المصباح في العدید من الغرف.
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تجسید لون طبیعي• 
حرارة رأس المصباح تكاد تكون غیر ملحوظة• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 3 مستویات• 
غالف من األلومنیوم المطلي بمسحوق• 
المصباح مزود بمقبضین قابلین للتعقیم بجھاز األوتوكالف • 

(یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)

التفاصیل الفنیة
50.000 لكساإلضاءة (عند 1 متر)

100-30 %شدة الضوء

قطر
D10 140 مممجال اإلضاءة

140-70 سممسافة العمل

4.500 كلفندرجة حرارة اللون

Ra 95مؤشر تجسید اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

240 ممقطر رأس المصباح

LED 7عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

60-50 ھرتزالتردد

10 فولت أمبیراستھالك الطاقة

1.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

37 كجموزن النظام بالكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق.     

EMALED® 200 M مصباح الفحص

 EMALED 200 M الفحص  مصباح  استخدام  یمكن 
المتحرك مع بطاریة احتیاطیة دون التوصیل بمصدر طاقة 
لمدة تصل إلى 24 ساعة. وكذلك فإن اإلضاءة العالیة وجودة 
الضوء الممتازة تجعالن ھذا المصباح الجراحي المتحرك 
متعددة. مجاالت  في  االستخدامات  من  لكثیر  جیدة  أداة 
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إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في ثالث خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب • 

مقابض إضافیة في أي وقت)

التفاصیل الفنیة
50.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

30 – %100كثافة اإلضاءة

قطر
D10 140 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 95مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

240 ممقطر رأس المصباح

LED 7عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

10 فولت أمبیراستھالك الطاقة

1,0 كجموزن عنصر اإلضاءة

10 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

EMALED® 200 W مصباح الفحص

مصباح الفحص EMALED 200 W ھو إصدار 
مثبت على الحائط من السلسلة 200. یتمیز بإمكانیة 

تنقل عالیة وتركیز جید لرأس المصباح خالل 
التدخالت الطبیة ویمكن استخدامھا ألغراض مختلفة.
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إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
مرونة عالیة: دوران أفقي 360 درجة• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب • 

مقابض إضافیة في أي وقت)
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
 •(cardanic) اختیاري: نظام كاردانیك

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

 EMALED 300 D یوفر المصباح الجراحي
جودة مصباح عالیة وإضاءة مثالیة للفحوصات 

التشخیصیة والتدخالت الجراحیة. یُمّكن التركیز ذو 
الـ 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة LCD مالئمة 

مجال المصباح حسب الحاجة.
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EMALED 300 D

100.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 150 – 300 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

440 ممقطر رأس المصباح

LED 42عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

24 فولت أمبیراستھالك الطاقة

1.500 ممتعدیل االرتفاع

4.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

حوالي 30 كجموزن النظام الكامل

التفاصیل الفنیة

 EMALED® 300 D المصباح الجراحي
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إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)• 
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
 •(cardanic) اختیاري: نظام كاردانیك

EMALED 300 F

100.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 150 – 300 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

440 ممقطر رأس المصباح

LED 42عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

24 فولت أمبیراستھالك الطاقة

4.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

30 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

 EMALED® 300 F المصباح الجراحي

 EMALED 300 F یتمیز المصباح الجراحي المتنقل
بمرونة رائعة ویمكن استخدامھ في مھام فحص متعددة وغرف 

الجراحة. تُمّكن اإلضاءة العالیة ومجال الضوء الواسع القابل للتركیز 
من إجراء الفحوص وكذلك التدخالت الجراحیة الصغیرة.
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التفاصیل الفنیة
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إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
بطاریة احتیاطیة متكاملة لمدة 5 ساعات استخدام مستقل للشبكة• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض إضافیة • 

في أي وقت)
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
 •(cardanic) اختیاري: نظام كاردانیك

EMALED 300 M

100.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 150 – 300 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

440 ممقطر رأس المصباح

LED 42عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

24 فولت أمبیراستھالك الطاقة

4.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

45 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

 EMALED® 300 M المصباح الجراحي

 EMALED 300 M یمكن استخدام مصباح اإلضاءة المتنقل
المزود ببطاریة احتیاطیة دون التوصیل بالطاقة لمدة تصل 

إلى 5 ساعات. تجعل اإلضاءة العالیة وجودة التوھج الممتازة 
مصباح الجراحة المتنقل ھذا مستدیًرا بالكامل في مجاالت 

متعددة.

التفاصیل الفنیة
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إظھار اللون الطبیعي• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض • 

إضافیة في أي وقت)
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
 •(cardanic) اختیاري: نظام كاردانیك

EMALED 300 W

100.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 150 – 300 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

440 ممقطر رأس المصباح

LED 42عدد مصابیح

230 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

24 فولت أمبیراستھالك الطاقة

4.0 كجموزن عنصر اإلضاءة

12 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

یوفر المصباح الجراحي متعدد الوظائف المثبت على الجدار 
EMALED 300 W مرونة رائعة وحركة سلسة ویوفر مساعدة 

رائعة في غرف الفحص وغرف الجراحة.
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 EMALED® 300 W المصباح الجراحي

التفاصیل الفنیة
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تجسید لون طبیعي• 
حرارة رأس المصباح تكاد تكون غیر ملحوظة• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 مستویات• 
غالف من األلومنیوم المطلي بمسحوق• 
المصباح مزود بمقبضین قابلین للتعقیم بجھاز • 

األوتوكالف (یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)
تركیز اإلضاءة في 4 مستویات عبر لوحة التحكم • 

LCD المزودة بشاشة
یحتوي على نظام مفصلي• 

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق.     

المصباح الجراحي EMALED® 500 المتحرك
أو EMALED® 560 المتحرك 

التفاصیل الفنیة

الملحقات االختیاریة المتاحة:

جھاز تحكم عن بعد (یُستخدم أیًضا للمصابیح العلویة • 
المزدوجة)

مؤشر لیزر• 
كامیرا فائقة الوضوح• 
 5000-3500 درجة حرارة اللون المتغیر كلفن• 

(5 مستویات)

 EMALED 500
المتحرك

 EMALED 560
المتحرك

160.000 لكس120.000 لكساإلضاءة (عند 1 متر)

100-10 %100-10 %شدة الضوء

قطر مجال اإلضاءة
D10 350-185 مم350-185 ممالقابل للتركیز

140-70 سم140-70 سممسافة العمل

4.500 كلفن4.500 كلفندرجة حرارة اللون

Ra 96Ra 96مؤشر تجسید اللون

LED 50.000 ساعة50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

650 مم650 ممقطر رأس المصباح

LED 7070عدد مصابیح

240-100 فولت240-100 فولتالجھد الرئیسي

60-50 ھرتز60-50 ھرتزالتردد

60 فولت أمبیر60 فولت أمبیراستھالك الطاقة

9.5 كجم9.5 كجموزن عنصر اإلضاءة

47 كجم47 كجموزن النظام بالكامل

 EMALED 500 الجراحیان  المصباحان  یتمتع 
بمرونة  المتحرك   EMALED 560 أو  المتحرك 
غرف  من  العدید  في  استخدامھما  ویمكن  عالیة 
الفحص والجراحة. نظًرا الحتوائھما على أكبر رأس 
الممكن  EMALED أصبح من  مصباح في سلسة 
الحاجة. اقتضت  كلما  الجراحیة  التدخالت  إجراء 
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یمنح إظھار اللون الطبیعي جودة إضاءة رائعة• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)• 
مرونة عالیة: دوران أفقي 360 درجة• 
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
وضع تنظیري• 
وضع الماكرو• 

یتوفر بشكل اختیاري:

وحدة تحكم عن بُعد (أیًضا لمصابیح التعتیم المزدوجة)• 
احتیاطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام مستقل للشبكة)• 
كامیرا فائقة الوضوح• 
مؤشر لیزر• 
درجة حرارة اللون المتغیر: 3500 - 5000 ك (5 مستویات)• 

التفاصیل الفنیة

یعتبر رأس المصباح EMALED 500 بقطر رأس مصباح 650 مم 
وبفضل تصمیمھ المسطح والفرید متوافقًا مع أسقف التدفق الصفائحي. 

یعطي المصباح الجراحي ھذا أفضل جودة إضاءة، ومجال إضاءة كبیر، 
ولذا یعتبر مثالیًا أیًضا للتدخالت الجراحیة الكبیرة. 

120.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 185 – 350 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

650 ممقطر رأس المصباح

LED 70عدد مصابیح

100 – 240 فولت/24 فولتالجھد الرئیسي

50 – 60 ھرتزالتردد

60 فولت أمبیر استھالك الطاقة

9.5 كجموزن عنصر اإلضاءة

80 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

EMALED® 500 المصباح الجراحي
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یمنح إظھار اللون الطبیعي جودة إضاءة رائعة• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض إضافیة في أي وقت)• 
مرونة عالیة: دوران أفقي 360 درجة• 
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
وضع تنظیري• 
وضع الماكرو• 

یتوفر بشكل اختیاري:

وحدة تحكم عن بُعد (أیًضا لمصابیح التعتیم المزدوجة)• 
احتیاطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام مستقل للشبكة)• 
كامیرا فائقة الوضوح• 
مؤشر لیزر• 
درجة حرارة اللون المتغیر: 3500 - 5000 ك (5 مستویات)• 

التفاصیل الفنیة

یتطابق رأس المصباح EMALED 560 بصریًا مع رأس 
المصباح EMALED 500، ولكنھ یمنح أعلى إضاءة ممكنة 
(160.000 لوكس)، وبالتالي یمكن أن یفي بأعلى المتطلبات.

160.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز
D10 185 – 350 مممجال التوھج

70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

650 ممقطر رأس المصباح

LED 70عدد مصابیح

100 – 240 الجھد الرئیسي
فولت/24 فولت

50 – 60 ھرتزالتردد

60 فولت أمبیراستھالك الطاقة

9.5 كجموزن عنصر اإلضاءة

80 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

EMALED® 560 المصباح الجراحي
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یجعل الذراعان الذنبركیان القابالن للحركة والتعدیل عمودیًا 
من الممكن وضع رؤوس المصابیح في أي موضع مطلوب. 
یوفر نظام الكاردانیك (cardanic) (في كال رأسي المصباح) 

مرونة أعلى متعادلة.

EMALED 560EMALED 500  EMALED 300

100.000 لوكس/حتى 120.000 لوكس160.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %10100 – %10100 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز 
D10 150 – 300 مم185 – 350 مم185 – 350 مممجال التوھج

70 – 140 سم70 – 140 سم70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 ك4.500 ك4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96Ra 96Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعة50.000 ساعة50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

440 مم650 مم650 ممقطر رأس المصباح

LED 707042عدد مصابیح

100 – 240 فولت100 – 240 فولتالجھد الرئیسي

47 – 63 ھرتز47 – 63 ھرتز47 – 63 ھرتزالتردد

24 فولت أمبیر60 فولت أمبیر60 فولت أمبیراستھالك الطاقة

4.0 كجم9.5 كجم9.5 كجموزن عنصر اإلضاءة

100 كجم100 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 
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یمنح إظھار اللون الطبیعي جودة إضاءة رائعة• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض • 

إضافیة في أي وقت)
مرونة عالیة: دوران أفقي 360 درجة• 
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
وضع تنظیري• 
وضع الماكرو• 

 EMALED® 500/300 أو EMALED® 560/300 المصباح الجراحي

التفاصیل الفنیة
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یتوفر بشكل اختیاري:

وحدة تحكم عن بُعد (أیًضا لمصابیح التعتیم المزدوجة)• 
 احتیاطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام مستقل • 

للشبكة)
كامیرا فائقة الوضوح• 
مؤشر لیزر• 
درجة حرارة اللون المتغیر: 3500 - 5000 ك (5 مستویات)• 



التفاصیل الفنیة

یوفر ھذا المزیج من رؤوس المصباح أعلى مستوى ممكن 
من اإلضاءة وأكبر مجال توھج ومناسب ألي نوع من التدخل 
الجراحي. حتى التدخالت طویلة األمد لن تكون مشكلة، وذلك 

بفضل تحریر الرأس المنخفض لرؤوس المصباح.

EMALED 560EMALED 500

120.000 لوكس160.000 لوكسشدة اإلضاءة (عند 1 م)

10 – %10100 – %100كثافة اإلضاءة

قطر قدرة تركیز 
D10 185 – 350 مم185 – 350 مممجال التوھج

70 – 140 سم70 – 140 سممسافة التشغیل

4.500 ك4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 96Ra 96مؤشر إظھار اللون

LED 50.000 ساعة50.000 ساعةالعمر المتوقع لمصابیح

650 مم650 ممقطر رأس المصباح

LED 7070عدد مصابیح

100 – 240 فولت100 – 240 فولتالجھد الرئیسي

47 – 63 ھرتز47 – 63 ھرتزالتردد

60 فولت أمبیر60 فولت أمبیراستھالك الطاقة

9.5 كجم9.5 كجموزن عنصر اإلضاءة

110 كجم110 كجموزن النظام الكامل

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

المصباح الجراحي EMALED® 560/560 أو
EMALED® 500/500 أو 

  EMALED® 560/500
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یمنح إظھار اللون الطبیعي جودة إضاءة رائعة• 
حرارة رأس المصباح ال تكاد تالحظ• 
ال توجد أجزاء متحركة في رأس المصباح• 
متطلبات صیانة منخفضة• 
إضاءة قابلة للتعدیل في 10 خطوات• 
غالف ألومنیوم مطلي بالمسحوق• 
 یتم تضمین مقبضین قابلین للتعقیم (یمكن طلب مقابض إضافیة • 

في أي وقت)
مرونة عالیة: دوران أفقي 360 درجة• 
 •LCD تركیز ذو 4 خطوات عبر لوحة التحكم بشاشة
وضع تنظیري• 
وضع الماكرو• 

یتوفر بشكل اختیاري:

وحدة تحكم عن بُعد (أیًضا لمصابیح التعتیم المزدوجة)• 
 احتیاطي طاقة للطوارئ (لمدة تصل إلى 4 ساعات استخدام • 

مستقل للشبكة)
كامیرا فائقة الوضوح• 
مؤشر لیزر• 
درجة حرارة اللون المتغیر: 3500 - 5000 ك (5 مستویات)• 
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أنظمة التعلیق

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

نقدم أنظمة متدلیة من الشركة الُمصنعة األلمانیة ONDAL. یمكننا تقدیم حلول مرنة لجمیع مطالبك.

ACROBAT®

VALiA®

SLIM LINE®



كامیرا فیدیو وشاشات رصد

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

بالنسبة لسلسلة EMALED 500 وEMALED 560 یمكننا توفیر أنظمة الفیدیو اإلضافیة مع شاشات الرصد الطبیة.

(M) شاشات رصد فائقة الوضوح

یسعدنا تقدیم حلول خاصة إلرسال اإلشارة بناًء على 
طلبك. على سبیل المثال نحن مستعدون لعرض 

الجراحة مباشرة على شاشة مختلفة في غرفة تدریب 
منفصلة.

(V) كامیرا فائقة الوضوح

تم صنع شاشات الرصد فائقة الوضوح (المتاحة 
بحجم 19 – 47 بوصة) خصیًصا للقطاع الطبي 
ویمكن عرض التدخالت الجراحیة بأفضل جودة 

وإظھار للون. 

1/3 نوع CMOS (المسح التقدمي)حساس الصورة

حوالي 4,080,000 بكسلالعدد الفعلي للبكسل

الوضع التلقائي، الیدوي، األولویة (مصراع/القزحیة)AE (وضع التعرض التلقائي)

10x تكبیر بصري f = 3.3 مم (واسع) إلى 33.0 العدسة
F3.4 إلى F1.8 (عن بُعد) مم

1.4 ثانیةسرعة حركة التكبیر

تلقائي، یدوي، دفعة واحدة، حساسیة AFنظام التركیز

التفاصیل الفنیة

یضمن الموقع المركزي للكامیرا في رأس المصباح 
الحصول على تسجیالت إجراء خالیة من التشوه ویضمن 

أفضل جودة فیلم ممكنة.



EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق. 

یمكن إجراء تعدیالت بشكل اختیاري بواسطة وحدة 
التحكم الالسلكیة، والتي یمكن تركیبھا على الحائط. 

تخزن الوحدة باإلضافة إلى معلمات اإلضاءة 
والتركیز إعدادات لبعض الحاالت ذات الصلة 

باإلضاءة في ذاكرتھا.

LCD لوحة تحكم بشاشة

وحدة التحكم عن بُعد

یمكن التحكم بسھولة في المصباح التنظیري ومصباح اإلضاءة العمقیة ومؤشر اللیزر (متوفر اختیاریًا) من 
 .LCD خالل لوحة التحكم بشاشة

مقبض قابل للتعقیم

یتوفر مقبضان قابالن للفصل والتعقیم مع كل رأس 
مصباح. وتتوفر مقابض إضافیة عند الطلب.

تعتبر أغطیة المقبض المعقمة بدیالً سھالً ورخیًصا 
للتعقیم الیومي. 

ISO 13485
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األنظمة المعلقة

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق.     

تُستخدم األنظمة المعلقة إلمداد غرف العملیات بتوصیالت الغازات الطبیة والكھرباء والبیانات.

إننا نوفر خیارین لتركیب أنظمتنا المعلقة:

1. وضع المتغیرات المعیاریة

تعتمد المتغیرات المعیاریة على ارتفاع السقف الفعلي بما یصل إلى 
4000 مم وارتفاع السقف المستعار بمقدار 3000 مم تقریبًا.

 
تتوفر المكونات المدمجة باألنظمة المعلقة في معاییر الـ3 التالیة.  

 •BS معیار
 •DIN معیار
 •AFNOR معیار

ال یمكن إجراء تغییرات في التركیب إال في نطاق محدود.

2. التخصیص وفقًا لمتطلبات العمیل

إن تخطیط األنظمة المعلقة الموجھ وفقًا للعمیل یتیح إمكانیة تنفیذ 
جمیع متطلبات العمیل، شریطة أن تكون ممتثلة للوائح الوطنیة.

یمكن استخدام حموالت یصل وزنھا إلى 1000 كجم ورفع أوزان 
تصل إلى 250 كجم بواسطة ذراع متحركة.

تتوفر منافذ ومخارج الغاز في جمیع المعاییر الدولیة.



األنظمة المعلقة

EMA-LED GmbH • Ottostrasse 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
اإلصدار 2022-02-07 نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية دون إخطار مسبق.     

يُستخدم كاشف األنظمة المعلقة بشكل أساسي في المجاالت التالية:

غرفة العمليات
التخدير

العناية المركزة

الجراحة العامة

وحدة العناية المركزة

Basic AN1 Basic AN2

Performance AN3 Performance AN4 Premium AN5

Basic CH1 Performance CH2 Performance CH3 Premium CH4

Basic IC1 Performance IC2 Premium CH3

يُرجى التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات.

Basic ANST

Basic CHST



مصابیح جراحیة/فحص

مصابیح جراحیة:
EMALED® 560EMALED® 500

EMALED® 200

EMALED® 300
شدة اإلضاءة: 160.000 لوكس

المتغیرات:
EMALED 560

EMALED 560 M
EMALED 560 V

EMALED 560 VM
EMALED 560 المتحرك

EMALED 560 V المتحرك

المجموعة:
EMALED 560/500

EMALED 560/500 M
EMALED 560/500 V

EMALED 560/500 VM
EMALED 560/560

EMALED 560/560 M
EMALED 560/560 V

EMALED 560/560 VM
EMALED 560/300

EMALED 560/300 M
EMALED 560/300 V

EMALED 560/300 VM
EMALED 560/560/560
EMALED 560/500/500
EMALED 560/560/300
EMALED 560/500/300

EMALED 560/560/560 V
EMALED 560/560/560 VM

EMALED 560/560/300 V
EMALED 560/560/300 VM

شدة اإلضاءة: 120.000 لوكس

المتغیرات:
EMALED 500

EMALED 500 M
EMALED 500 V

EMALED 500 VM
EMALED 500 المتحرك

EMALED 500 V المتحرك

المجموعة:
EMALED 500/500

EMALED 500/500 M
EMALED 500/500 V

EMALED 500/500 VM
EMALED 500/300

EMALED 500/300 M
EMALED 500/300 V

EMALED 500/300 VM
EMALED 500/500/500

شدة اإلضاءة: 100.000 لوكس

المتغیرات:
EMALED 300 D: للتركیب على السقف
EMALED 300 W: للتركیب على السقف
EMALED 300 F: مصباح أرضي متنقل

EMALED 300 M: مصباح متنقل ببطاریة تعمل لمدة 
5 ساعات دون توصیل بالطاقة الرئیسیة

المجموعة:
EMALED 300/300

شدة اإلضاءة: 50.000 لوكس

المتغیرات:
EMALED 200 D: للتركیب على السقف
EMALED 200 W: للتركیب على السقف
EMALED 200 F: مصباح أرضي متنقل

EMALED 200 M: مصباح متنقل ببطاریة تعمل 
لمدة 24 ساعة دون توصیل بالطاقة الرئیسیة

EMA-LED GmbH • Ottostraße 3 • D-63785 Obernburg am Main • +49 (0) 6022-20 68 11 • www.emaled.de • info@emaled.de
إلصدار 2022-02-07 ا       نحن نحتفظ بالحق في إجراء تغییرات فنیة دون إخطار مسبق.  

مصابیح الفحص:

200300500 560

160.000 لوكس120.000 لوكس100.000 لوكس50.000 لوكسمستوى اإلضاءة

4.500 ك4.500 ك4.500 ك4.500 كدرجة حرارة اللون

Ra 95Ra 96Ra 96Ra 96مؤشر تقدیم اللون

100 – 240 فولت 100 – 240 فولت 230 فولت230 فولتإمداد الطاقة

24 فولت تیار مستمر24 فولت تیار مستمر24 فولت تیار مستمر24 فولت تیار مستمرجھد التشغیل

قابل للتعدیلثابتالتركیز
(على لوحة التحكم)

قابل للتعدیل
(على لوحة التحكم)

قابل للتعدیل
(على لوحة التحكم)

10 – %10100 – %10100 – %30100 – %100التعتیم

LED 7427070عدد مصابیح

9.5 كجم9.5 كجم4.0 كجم1.0 كجمالوزن

60 فولت أمبیر60 فولت أمبیر24 فولت أمبیر10 فولت أمبیراإلدخال المقدر

LED 50.000 ساعة50.000 ساعة50.000 ساعة50.000 ساعةعمر خدمة مصابیح

لوحة تحكم على رأس التشغیل
المصباح

لوحة تحكم بشاشة LCD على رأس 
المصباح

لوحة تحكم بشاشة LCD على 
رأس المصباح، وتحكم عن بُعد 

اختیاري

لوحة تحكم بشاشة LCD على 
رأس المصباح، وتحكم عن بُعد 

اختیاري

التفاصیل الفنیة لرؤوس المصابیح

وفقًا لمتطلبات العمیل، یمكن تشكیل مجموعات أخرى.

ISO 13485
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