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Наша історія

Слово RIMSA означає 
RIparazione Macchine da 
Scrivere e Af ni (Ремонт 
друкарських машинок і 
суміжних продуктів). 
Компанія була заснованa в 
1936 році Пальміно Лонгоні. 
З тих часів і по цей день, 
вже третє покоління, 
родини Лонгоні  займається 
виробництвом товарів ТМ 
Rimsa. Пристрасть, вміння 
та дальноглядність  є 
елементами, що дозволили 
компанії конкурувати на 
ринку, адаптуючи продукти 
до сучасних вимог. Від 
друкарських машинок до 
викруток для складання 
меблів, від настільних ламп 

до  високотехнологічних 
хірургічних ламп. 
Привертає увагу здатність 
компанії створювати і 
впроваджувати інноваційні 
продукти в області  
медицини. У 80-ті роки 
галогенові лампи 
замінили собою лампу 
розжарювання. Таким 
чином серія A була 
створена зі скляними 
рефлекторами.
Після серії А, з’явилася 
серія Stellare, перша 
відкрита лампа у формі 
пелюсток. Ця модель була 
нагороджена 
Сертіфікатом 
"Технологічні інновації" 

Міланської торгової 
палати. У 1996 році була 
розроблена серія D;  
еліптична й двоеліптична 
однокупольная лампа
з центральною галогенною 
і запасною лампою та 
пристроєм, що автоматично 
переключається, в разі 
перегорання.
У новому тисячолітті, 
завдяки інтуїції та 
винахідливості Гаетано 
Лонгоні, якому 
допомогали його сини 
Карло та Паоло, компанія 
випустила першу у світі 
світлодіодну медичну 
лампу  (вересень 2002).

Вона складалася з 5 
світильників, кожен з 
яких забезпечений 
світлодіодним регулятором, 
спеціально розробленим 
для відображення 
світлових променів;  
звідси і назва PENTA-led.
Вперше PENTA-led був 
представлений в 
Дюссельдорфі в 
листопаді 2002 року, щоб 
здивувати експертів.
Дослідження, інтуїція, 
пристрасть, досвід і 
інновації - це п'ять 
складових які найбільш 
характеризують PENTA-
led.

Традиція в інноваціях

Перший каталог

A500
Stellare D900

Початок Нове 
виробництво

35-ти річчя
Нагорода за 

інновації

1936 19801960

1956 1968 1971 1992
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Прогрес - це прагнення 
людини з часом 
покращуватись, відкривати 
нові горизонти, досягти 
нових цілей, і все це раніше 
за інших.  Ті, хто планує 
вийти за межі 
теперішнього, уявляють 
собі майбутнє та знаходять 
шлях в новий вимір.

Рішучість та 
Пристрасть, 
мистецтво 
инновацій

Досягнення цього виміру 
вимагає "рішучості та 
пристрасті".  RIMSA володіє 
світовим патентом 
розробки першої 
світлодіодної медичної 
лампи у світі (патент 
9/2002). Консолідовані 
концепції, такі як «WHITE 
LIGHT без колірних тіней» і

«INDIRECT LIGHT» - це 

додаток до нашого 

продукту, що забезпечує 

комфортне освітлення 

без відблисків. У наш 80-

річний ювілей ми завжди 

перші, унікальні та 

оригінальні, щоб дати 

світло новим ідеям.

Stellare D900 Перша led 
лампа в світі

Розширення 
виробництва

ЗавтраСьогодні

80-а річниця

Нове лого
1-а Сертифікація

1996 2002

2000 2001 2005 2016
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Світло має вирішальний вплив на здатність 
людини працювати. Правильне освітлення 
забезпечує комфортні умови роботи, знижує 
рівень стресу, мінімізує відчуття втоми та 
підвищує продуктивність.

Електронне регулювання діаметру

PENTALED81 - це високотехнологічний продукт, призначений 
для забезпечення високого рівня продуктивності.

81 еліптичний рефлектор розділений на 9 модулів, кожен з яких 
містить 9 світлодіодів. Лінза лампи призначена для забезпечення 
ідеально орієнтованого освітлення, тобто без необхідності 
фокусування світла щоразу, коли купол переміщується.

Світло фокусується на різних відстанях (від 80 см до 200 
см).

Система E-View дозволяє хірургу регулювати ступінь 
освітлення, щоб отримати правильний тип світла для 
кожної хірургічної процедури. Легка конструкція лампи 
полегшує роботу, але при цьому зберігається стійкість.

 Центр лампи оснащений додатковим 9-
світлодіодним модулем зі спеціальним параболічними 
сферами, спеціально розробленим для відзеркалення 
глибокого освітлення. E-deep означає, що хірург може 
працювати з ідеальним 3D-освітленням, особливо в 
порожнинах.

  Ідеально підходить для наступних хірургічних 
операцій: торакальної хірургії, абдомінальної хірургії, 
кесаревого розтину та інш. У всіх наведених вище 
процедурах хірург повинен мати можливість працювати в 
широкому полі, з високою інтенсивністю світла. 
Додаткова лінза E-View (Extended-View) дозволяє 
розширити робоче поле до 30 см з 6000 люкс по краях, 
не впливаючи на інтенсивність світла в центрі.

81 105 30E

–

– –

–

–

Сфери  використання      

Абдомінальна/загальна хірургія 
Серце/судини/торакальна хіругія 
Травматологія/Невідкладна допомога 

Ортопедія

Нейрохірургія

Гінекологія

Урологія/ТУРП

ЛОР/Офтальмологія

Ендоскопія/Ангіографія

Щелепно-лицева/Пластична хірургія

Реанімаційне відділення

 рекомендовано        можливе застосування

The first one,the original one!

Непряме/відбите світло, у всіх світильниках PENTALED, 
гарантує холодне світло, глибину та відстутність засліплення  
хірурга. Це пов'язано з спеціально розробленими 
параболічними сферами, які відбивають весь спектр світла, 
що випромінюється кожною світлодіодною лампою, без 
розсіювання. Це означає:
• Ніякого ефекту засліплення
• Змішування світлових променів перед досягненням

робочого поля
• 3D освітлення робочого поля
• Відсутність тіней
• Добре визначена освітлена ділянка без неконтрольованих

променів

Завдяки фізичному принципу непрямого світла, хірург та 
його помічники ніколи не напружуються від світла і 
можуть працювати без стресу для очей, і головне - без 
засліплень.
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PENTALED30E особливо рекомендується для роботи в тих 
випадках, коли хірургу потрібна невелика лампа, щоб 
уникнути перешкод з іншим підвісним обладнанням, 
моніторами, тощо.

Відмінно підходить для хірургічних відділень стоматологічних 
клінік, а також для щелепно-лицевої та пластичної хірургії.  
PENTALED 30E має 30 еліптичних рефлекторів, розділених на 
6 модулів, кожен з яких містить 5 світлодіодів,  забезпечуючи 
інтенсивність світла 140 000 люкс. Алюмінієве кільце 
проходить навколо куполу для більш легкого позиціонування. 

Система E-View дозволяє хірургу відрегулювати ступінь 
освітленого поля, щоб отримати правильний колір світла для 
кожної хірургічної процедури.

PENTALED105 це топова позиція в асортименті. Він має центральний 
модуль, такий як у лампи Pentaled 81 і 4 додаткових бічних сегменти, 
кожен з яких оснащений 6 LED діодам.
Ця конфігурація має дві великі переваги: 
  
  

Збільшений скалітичний ефект – це дисперсія або розсіювання тіней 
Збільшена глибина різкості завдяки подвійному фокусуванню 

  E-focus.
Центральні та бічні модулі призначені для забезпечення освітлення на 
двох різних фокусних відстанях і, таким чином, гарантують більшу 
глибину та інтенсивність світла на рівні 100 – 120 см, без  втрати 
фокусу.
Модуль E-deep встановлений у центрі лампи: має  9 світлодіодів зі 
спеціальними параболічними сферами,  що призначені для відбивання 
світла в глиб.  E-Deep означає, що хірург може насолоджуватися 
відмінним 3D-освітленням під час операцій, особливо в порожнинах.

•
•

81 105 30E

160 Klx 160 Klx 140 Klx*

63 см 79 см 40 см

4500/5000 °K 4500/5000 °K 4500/5000 °K

Характеристики

Інтенсивність світла на відстані 1м 

Зовнішній діаметр рефлектора 

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Діаметр світлового поля, що регулюється від /до

Налаштування діаметра

Глибина освітлення (L1 + L2) при 20%

Глибина освітлення (L1 + L2) при 60%

Загальна випромінювана енергія Ee, з максимальним рівнем освітленості 

Співвідношення між випромінюваною енергією Ee та освітленостю Ec 

Середня тривалість роботи світлодіоду

Поглинута енергія

Контроль освітленості

95 Ra 95 Ra 95 Ra

14-32 см 20-32 см 13-27 см

Electronic Electronic Electronic

103 см 100 см 95 см

68 см 47 см 66 см

590 W/m2 552 W/m2 488 W/m2

3,69 mW/m2⋅lx 3,45 mW/m2⋅lx 3,50 mW/m2⋅lx

> 60,000 годин > 60,000 годин > 60,000 годин

90 VA 150 VA 60  VA

25-100% 25-100% 25-100%

*доступна спеціальна версія 160,000 Lux 5



Відсвяткувавши свою 
вісімдесяту річницю, 
RIMSA знов демонструє 
свою унікальність
Компанія RIMSA, репутація якої підкріплена світовим 
досягненням – конструкцією першого світлодіодного 
хірургічного світильника (патент 9/2002), знов стала 
новатором завдяки світильнику UNIICA, розробленим 
для покращення освітлення на операційній ділянці. 
Концепції «білого світла без КОЛЬОРОВИХ тіней» та 
«непрямого освітлення», які використовувались у 
попередніх серіях, тепер доповнені технологією 
інноваційного подвійного відображення 2R, 
яка дозволяє світлу розповсюджуватися без 
відблисків

Тільки ті, в кого є визначна історія, 
наважуються на серйозні зміни

Система подвійного 
відображення 2R

Система 2R позбавляє дратуючих відблисків, а також 
периферійного блиску, у разі випадкового зорового 
контакту персоналу операційної з джерелом світла.

Непряме освітлення, що є фундаментальним елементом 
серії PENTALED, також застосовується в технології 
оптичної колімації подвійного відображення «2R». Промені 
світлодіодної лампи прямують на асферичну лінзу та 
відображаються на першому сегментованому дзеркалі 
еліптичної форми, яке відбиває їх на друге дзеркало з 
гладкою поверхнею, що віддзеркалює їх на хірургічну 
ділянку. Останнє віддзеркалення проходить через екран 
з таким коефіцієнтом шорсткості, що відбувається 
нашарування та автоколімація променів світла паралельно. 
Велика світловипромінювальна ділянка та округлена форма 
безперешкодних дзеркал створюють безтіньовий ефект.
Два модулі безперервного подвійного відображення світла 
мають різні фокальні відстані для оптимізації безтіньового 
ефекту, що гарантує достатню глибину світла та зберігає 
постійне освітлення.
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Промені світлодіодної лампи прямують 
на асферичну лінзу та відображаються 
на першому сегментованому дзеркалі 
еліптичної форми, яке відбиває їх на 
друге дзеркало з гладкою поверхнею, 
що віддзеркалює їх на хірургічну ділянку

Система лінз оптичної колімації  
з подвійним відображенням 2R:
• Біле та рівномірне освітлення 

по всій поверхні, навіть 
якщо об’єкти розміщені між 
джерелом світла та точками 
освітлення.

• Тонкий та простий у 
налаштуванні рефлектор

• Світло без відблисків.
• Бездоганний безтіньовий 

ефект, завдяки великій 
світловипромінювальній 
поверхні та неперервній 
круглій формі.

• Безтіньовий ефект 
розповсюджується на всю 
робочу ділянку.

• Бездоганний розподіл світла 
по всій ділянці освітлення

• Електронна зміна діаметру 
ділянки освітлення в двох 
позиціях

• Колімовані струмені світла з 
робочою відстанню з 70 до 
160мм

• Високий індекс якості 
передачі кольору (CRI) 96

• 7 колірних температур
• Оптимізоване керування 

температурного контролю 
для запобігання зниження 
освітленості під час 
хірургічної операції

• Світло з ефектом запобігання 
відблиску, оптичні лінзи 
з поліметилметакрилату 
(ПММА) та дзеркало з 
високою відбивною здатністю

• Прогресивна візуальна 
адаптація для запобігання 
відблиску від центральних до 
периферичних ділянок.

• Знижене споживання 
електроенергії, висока 
ефективність

Тонкий рефлектор

Ємнісна клавіатура84 LEDs

Купол має тонку та 
ідеально збалансовану 
форму для забезпечення 
простого та стабільного 
регулювання, та легкого 
очищення

Електроніка керує функціями 
живлення, регулюванням світла, 
зміною колірної температури, 
зміною світлового діаметру в двох 
позиціях по ширині, ендоскопічним 
освітленням і лампою 
підсвічування. При бажанні, можна 
підключитись до інтегрованих 
систем управління операційним 
приміщенням, а відео сигнали 
можна передавати через Wi-Fi.

Серце світильника — це два окремих 
світлодіодних контури, один внутрішній з 
20 та один зовнішній, із 64 світлодіодами, 
на які прикріплені асферичні лінзи.. 
Відображення дзеркал і кільцевого 
світлопроводу спрямовує потік світла до 
заданої точки без дисперсії. З допомогою 
автоматичних пристроїв, світлодіоди 
припаюються до алюмінієвих контурів для 
оптимізації температурного контролю та 
забезпечення ефективного освітлення без 
потреби в додаткових електронних функціях

7



UNICA, просто шедевр.
Світло, що позбавлене відблисків, створює 
оптичне пом’якшення, зменшує навантаження 
на очі, знижує їх стомлюваність та сприяє 
уважності. Отже, якість штучного 
освітлення є дуже важливим фактором 
для хірурга та медичного персоналу. 
Світло має бути позбавленим прямої 
та відображуваного виблискування, 
повинно мати бездоганний показник 
відсутності тіні та не створювати 
ефектів колірної тіні.

Біле світло
7 колірних температур з білими світлодіодами 
для позбавлення дратуючих колірних тіней

Ендоскопічне 
освітлення для 
концентрованих 
операційних 
ділянок
Світло регулюється 
по інтенсивності та 
кольоровій температурі
придатний для 
ендоскопічних операцій 
і у випадках, коли 
необхідне хірургічне 
поле зменшених 
розмірів.

Ємнісний контроль та поздовжня направляюча

Ергономічний 
контроль

Лампа підсвічування

Шорсткість

Ручка, що стерилізується 
обладнана системою для 
регулювання світла, якою може 
керувати хірург зі стерильної 
зони. Поздовжня направляюча на 
ручці допомагає хірургу визначити 
місцезнаходження сенсору, не 
втрачаючи робоче місце з поля 
зору.

На алюмінієвому куполі та захисному 
екрані передбачений ергономічний круглий 
виступ для утримання та руху світильника. 
Уся конструкція світильника оптимізує 
керування температурним контролем 
світлодіодів та ефективність освітлення для 
того, щоб підтримувати постійне освітлення 
на весь час поки прилад увімкнений, без 
використання електронних процесів.

У верхній частині купола знаходиться лампа 
підсвічування, силіконова прокладка захищає коло  
зі світлодіодів, котрі створюють ефект м’якого світла.

Внутрішня шорсткість 
екрану розрахована 
так, щоб промені світла 
нашаровувались та 
колімувались паралельно, 
вдосконалюючи 
безтіньовий ефект. 
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UNICA 520 + 520
(код. UNICA520+520)
Мінімальна висота кімнати 2600 мм

UNICA 520 ceiling 
with double yoke
(код. UNICA520SO із DY1)
Мінімальна висота 
кімнати 3030 мм

UNICA 520 + 520 with double yoke
(код. UNICA520+520 із DY2)
Мінімальна висота кімнати 3150 мм

UNICA 520 mobile
(код. UNICA520PI)

Особливості
Інтенсивність світла на відстані 
1 м

Klx 160

Температура кольору K 3.800 – 4.000
4.200 – 4.400
4.600 – 4.800
5.000

Індекс передачі кольору (CRI) Ra 96

R9 96

d50 діаметр площі освітлення,  
де ілюмінація досягає 50% від Ec

мм 110

d10 діаметр площі освітлення,  
де ілюмінація досягає 10% від Ес

мм 210

Діаметр площі освітлення, 
заданий від – до –

мм 210 – 350

Глибина ілюмінації EC60601-2-41 
(L1+L2) при 60%

см 49

Глибина ілюмінації EC60601-2-41 
(L1+L2) при 20%

см 103

Загальна кількість 
випромінюваної енергії Ее, де 
ілюмінація досягла максимуму

Вт/м² 580

Співвідношення між 
випромінюваною енергією Ее та 
ілюмінацією Ес

мВт/м².lx 3,62

Електричні дані
Первинна перемінна напруга (a.c.) В 100 – 240

Частота Гц 50 / 60

Поглинута енергія Вт 41

Кількість світлодіодів к-сть 84

Середня тривалість роботи 
світлодіоду

години 50 000

Стандарти
Директива 93/42/ЕЕС*

Норма IEC 60601-2-41

* основна директива і подальші поправки
Усі показники освітлення мають похибку ± 5% через 
виробничі або метеорологічні чинники.

       3800°K

4000°K

4200°K

4400°K

4600°K

4800°K

5.000°K

Завдяки UNICA, 
світло налаштувати легко
Особливу увагу було присвячено візуальному впливу.
Щоб запобігти відчуттю сліпоти, яке з’являється 
після переходу з дуже освітленого приміщення до 
неосвітленої периферійної зони, було створено 
проміжну зону зі слабким освітленням, щоб зір міг 
пристосуватись до зміни світлового режиму.

UNICA використовує білі світлодіоди з 7 колірними 
температурами - 3800°K, 4000°K, 4200°K, 4400°K, 
4600°K, 4800°K, 5000°K.
Також є можливість обрати один з двох діаметрів 
освітлення поверхні відповідно до специфіки 
операції. Електронна система включає додаткову 
групу світлодіодів, які відбиваються на еліптичних 
дзеркалах, створюючи два різних діаметри 
освітлення. Для ендоскопії та операцій з 
концетрованою операційною ділянкою, 
активується функція “Endoled”. Функція 
“Endoled” забезпечує м’яке світло, яке також 
регулюється за тоном та інтенсивністю для 
освітлення робочої зони.

UNICA 520 ceiling
(код. UNICA520SO)
Мінімальна висота 
кімнати 2480 мм
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З самого 
початку, 
RIMSA 
завжди мала 
чітку мету: 
задовольнити 
потреби 
хірургів.

PENTALED63N має 72 еліптичних рефлектори, розділених 
на 8 модулів, кожен з яких містить 9 світлодіодів.  Модулі 
механічно фокусуються, при обертах стерилізаційної 
ручки.  Велика кількість джерел світла та еліптична 
геометрія забезпечують об’ємне безтіньове освітлення.

• Ручне фокусування Ручне фокусування всередині
стерильної зони дає точний та безпосередній контроль
світлового поля. Функція Focus активується хірургом, що
обертає стерильну центральну ручку. Можливість
регулювання фокусування при кожному переміщенні лампи
дозволяє оптимізувати світловий потік та адаптувати
діаметр світлового поля відповідно до різних операцій.

• Біле світло Природа завжди надихала кожне відкриття
людини! Сонце є джерелом світла, яке випромінює промені
з монохроматичним світлом, тобто однакового кольору.
Використовуючи це як відправну точку, RIMSA розробляє
лампи, які використовують тільки світлові діоди «білого
світла», щоб уникнути ризику появи у хірургів зміни колірної
температури (°К) в робочому полі і запобігти появі
небажаних колірних тіней.

• Непряме світло Використання непрямого світла 
забезпечує 3D-підсвічування робочого поля, відсутність 
тіней, відсутність ризику засліплення.

RIMSA цілком усвідомлює, що ключем до досягнення 
цієї мети є ІННОВАЦІЯ. Компанія перша в світі 
розробила медичну лампу з використанням технології 
світлодіодів (запатентована у вересні 2002 року). 
RIMSA застосовує досвід накопичений протягом 
багатьох років в своїй новій PENTALED N-Series.  
Непряме світло хірургічних світильників Pentaled, 
гарантує холодне світло, його глибину та відсутність 
засліплення для хірурга.  Це пов'язано з особливо 
розрахованими параболічними сферами, які 
віддзеркалюють весь спектр світла, що 
випромінюються  кожною LED лампою, точно, без 
дисперсії.  Завдяки фізичному принципу непрямого 
світла, хірурга та його асистентів ніколи не 
турбуватиме яскраве світло, що допоможе працювати 
без стресу для очей і, головне, не засліплюючи.

Ручне регулювання діаметра
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63N 30N

160 Klx 140 Klx*

63 см 40 см

4500/5000 °K 4500/5000 °K

96 Ra 96 Ra

Характеристики

Інтенсивність світла на відстані 1м

Зовнішній діаметр рефлектора

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Регулювання діаметра і фокусу

Діаметр світлового поля, що регулюється від /до

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 20%

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 60%

Контроль освітленості

Загальна випромінювана енергія Ee, з максимальним рівнем освітленості 

Співвідношення між випромінюваною енергією Ee та освітленістю Ec 

Середня тривалість роботи світлодіоду

Поглинута енергія

Вручну Вручну

16-34 см 13-30 см

51 см 70 см

108 см 115 см

25-100% 25-100%

586 W/m2 496 W/m2

3,66 mW/m2⋅lx  3,50 mW/m2⋅lx 

> 60,000 hours > 60,000 hours 

70 VA 60 VA

*доступна спеціальна версія 160,000 Lux

PENTALED30N Особливо рекомендується для операційних, де хірургу потрібна 
невелика лампа, щоб уникнути перешкод для іншого підвісного обладнання.  Відмінно 
підходить для ЛОР, щелепно-лицевої та для естетично-пластичної хірургії.  Світильник 
має 30 еліптичних рефлекторів, розділених на 6 модулів, кожен з яких містить 5 
світлодіодів,  забезпечуючи інтенсивність світла 140 000 люкс. Алюмінієве кільце 
навколо куполу для більш легкого позиціонування.

Центральна ручка, що стерилізується, полегшує позиціонування лампи.  Фокусування і 
діаметр світлового поля можна легко регулювати, переміщуючи центральну ручку.

63N 30N

–

–

Рекомендовані сфери  використання   

Абдомінальна/загальна хірургія

Серце/судини/торакальна хіругія

Травматологія/Невідкладна допомога 

Ортопедія

Нейрохірургія

Гінекологія

Урологія/TURP

ЛОР/Офтальмологія

Ендоскопія/Ангіографія

Пластична хірургія

Реанімаційне відділення

 рекомендовано      можливе застосування
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Ця хірургічна лампа з 
винятковими технічними 
характеристиками і 
відмінною універсальністю. 
Вона особливо підходить 
для малої хірургії, 
гінекології та першої 
допомоги.  

Купол зменшений в 
розмірах і містить чотири 
модульних променя, 
кожен з яких має 7 
світлодіодів, розташованих 
в радіальному порядку, 
щоб виключити тіні і 
забезпечити глибоке 
тривимірне освітлення.

Радіальна структура лінз і 
великий діаметр рефлектора 
(40 см) усувають тіні та 
забезпечують тривимірне 
освітлення. 

Ручне фокусування 
забезпечує точне та 
безпосереднє керування 
світлом.
Функція Фокус активується 
центральною ручкою.
Можливість корекції 
фокусування при кожному 
переміщенні лампи 
дозволяє оптимізувати 
світло та адаптувати 
діаметр світлового поля 
відповідно до різних 
операцій.
Інтенсивність світла можна 
регулювати за допомогою 
мембранної клавіатури на 
корпусі лампи.

130 Klx 4300 °K Технологія для незначних операцій та невідкладної допомоги
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TRIS-LED

–

–

Рекомендовані сфери використання 

Абдомінальна/загальна хірургія

Серце/судини/торакальна хіругія

Травматологія/Невідкладна допомога

Ортопедія

Нейрохірургія

Гінекологія

Урологія/TURP

ЛОР/Офтальмологія

Ендоскопія/Ангіографія

Пластична хірургія

Реанімаційне відділення

TRIS-LED

130 Klx

40 см

4300 °K

97 Ra

28

Характеристика 

Інтенсивність світла на відстані 1м

Зовнішній діаметр рефлектора

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Кількість світлодіодів

Регулювання діаметра і фокусу

Діаметр світлового поля, що регулюється від /до 

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 20%

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 60%

Співвідношення між випромін. енергією Ee та освітленістю Ec 

Загальна випромінювана енергія Ee, з макс. рівнем освітленості 

Середня тривалість роботи світлодіоду

Поглинута енергія

Вручну

26-38 см

71 см

150 см

3,53 mW/m2

459 W/m2

> 60,000 годин

70 VA

 рекомендовано       можливе застосування
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PENTALED 28 та 
PENTALED 12 
представляють собою 
концентрацію 
неперевершених технічних 
характеристик, лампи які 
найкраще підходять  для 
амбулаторій і малих 
операційних.

Їх компактні розміри та 
надзвичайно зручна 
структура пронизані 
сильною рішучістю серця 
Rimsa, що є синонімом 
високих технологій, якості 
та продуктивності.  
Тонкий купол з двома 
зручними боковими 
ручками забезпечує легке 
позиціонування та в 
цілому зменшує габаритні 
розміри.  Відповідність 
міжнародним стандартам 
МЭК 60601-2-41, що 
робить їх вдалими для: 
хірургічних операцій, 
відділень першої 
допомоги, інтенсивної 
терапії, реабілітаційних 
кімнат, гінекології, малої 
хірургії.  Біле світло, 
холодне світло, ручка, що 
може стерилізуватись 
маневреність, довгий 
термін експлуатації - це 
лише кілька особливостей 
Pentaled 28 і Pentaled 12. 

PENTALED 28 
120 000 Lux на відстані 1 
метру
Ця лампа забезпечує 
виняткові технічні 
характеристики та відмінну 
універсальність.  Вона 
особливо підходить для малої 
хірургії, гінекології, відділень 
невідкладної допомоги. 
Купол складається з 28 
світлодіодних елементів, 
розташованих радіально для 
приглушення тіней і 
забезпечення тривимірного 
освітлення.
Модульна конструкція 
світлодіодів забезпечує 
безперервність освітлення 
навіть у випадку несправності   
окремого світлодіода. 
Світлова ефективність LED 
джерела світла і низьке 
споживання електричного 
струму дозволяють 
отримувати світло з дуже 
низьким інфрачервоним 
випромінюванням та 
холодним світлом у робочій 
області.  Інтенсивність світла 
складає 120 000 люкс. 
Фокусування світлового поля 
здйснюється поворотом 
центральної ручки.  Через 
цифрову панель управління 
доступні функції ввімкнення, 
регулювання інтенсивності 
світла та зміна  колірної 
температури 4500-5000 °К.
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Завдяки тому, що 
рефлектори розташовані 
близько один до одного, 
з'являється можливість 
отримати завжди 
сфокусоване світло.  
PENTALED 12 використовує 
фізичні принципи відбиття та 
не прямого світла.  
Дванадцять еліптичних 
рефлекторів відбивають 
світлові промені  Led діодів на 
робочу область, тим самим 
забезпечуючи інтенсивність 
світла більше 100 000 люкс на 
відстані 1 метра.

Непряме світло має переваги: 
• воно не засліплює
• воно не напружує очі і
сприяє концентрації 
• воно відповідає всім
візуальним потребам в 
області діагностики і малої 
хірургії.

28 12

120,000 Lux 100,000 Lux

Характеристики

Інтенсивність світла на відстані 1м (Ec)

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Діаметр світлового поля

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 60%

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 20%

Співвідношення між випромін. енергією Ee та освітленостю Ec 

Загальна випромінювана енергія Ee, з макс. рівнем освітленості 

Поглинута енергія

Середня тривалість роботи світлодіоду

Контроль освітленості

4500/5000 °K 4500 °K

94 96

110-330 мм 160 мм

77 см

150 см

88 см

155 см

1,60 mW/m2⋅lx

231 W/m2

3,66 mW/m2⋅lx

366 W/m2

57 VA 35 VA

> 60,000 годин > 60,000 годин

20-100% 50-100%

28 12

–

Рекомендовані сфери  використання 

Маніпуляційні кабінети, перев’язочні

Відділення інтенсивної терапії

Амбулаторне відділення

Дерматологія

Пластична хірургія

Реанімаційне відділення –

100,000 Lux @ на відстані 1 м.

 рекомендовано       можливе застосування
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Цей хірургічний світильник, 
підходить для малоінвазивної 
хірургії, гінекології, першої  
невідкладної допомоги та 
амбулаторних оглядів. 

Радіальна структура 
модулів та рефлектор 
великого діаметру 
(195 мм) усувають тіні та 
забезпечують 
тривимірне освітлення.

Щільне розташування
led-елементів знімає потребу в 
фокусуванні.
Натисканням цифрової клавіші
«K» на клавіатурі можна 
вибрати дві різні колірні 
температури  4500 °К і 5000 °К 
зберігаючи без змін
інтенсивність світла. 

SATURNO-LEDРекомендовані сфери  використання                                

Маніпуляційні кабінети, перев’язочні

Відділення інтенсивної терапії

Амбулаторне відділення

Дерматологія

Гінекологія

Післяопераційна

Лампи дуже легко переміщувати 
завдяки легкому опорному 
штативу з алюмінію.  На кожному 
з'єднанні встановлені регульовані 
підшипники для фіксації 
положення.  
Для умов, в яких безперебійність 
електроживлення не може бути 
гарантована, найкраще придбати 
комплект елементів живлення 
автоматичної підзарядки.

Зменшене інфрачервоне 
випромінювання 
з низьким 
електроспоживанням  LED 
діодів дозволяє отримати 
дуже низьку 
теплопередачу на 
пацієнта та забезпечити 
комфортну роботу лікаря

Technology for minor surgeries and emergency rooms

Характеристика SATURNO-LED

35 Klx

19,5 см

4.000/4.500 °K

Інтенсивність світла на відстані 1м (Ec)

Діаметр  зовнішнього рефлектора

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Діаметр світлового поля

95 Ra

28 см

188 см

205 см

25-100%

110 W/m2

3,94 mW/m2⋅lx

> 60,000 годин

30 VA

 рекомендовано       можливе застосування

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 20%

Глибина освітлення IEC 60601-2-41  (L1 + L2) при 60%

Контроль освітленості

Загальна випромін. енергія Ee, з макс. рівнем освітлення

Співвідношення між випромін. енергією Ee та освітлен. Ec

Середня тривалість роботи світлодіоду

Поглинута енергія
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PRIMALED – це поєднання 
привабливого дизайну та 
неперевершених технологій, 
найкраща оглядова лампа.

PRIMALED  складається 

з 9 світлодіодних лінз, 

розділених на дві окремі 

групи 6 + 3. Рефлектор 

лампи призначений для 

забезпечення 

сфокусованого і 

глибокого освітлення.  

Діаметр світлового поля 

становить 15 см на 

відстані 0,5 м. Завдяки 

системі балансування 

Ergo_Spring, лампа дуже 

проста у використанні та 

стабільна.

PRIMALED підходить для 
будь-якого типу застосування, 
від амбулаторного огляду, до  
хірургічних відділень та  
відділення інтенсивної терапії.  

Колірна температура (4.000 / 
4.500 °K) ручка яка 
стерилізується, тривалий 
термін служби до 60 000 
годин, висока інтенсивність 
110 000 люкс на відстані 0,5 м 
– це лише деякі з переваг цієї
лампи.  

PRIMALED поставляється з 
гнучким штативом, в 
комбінації з настінним або 
стельовим  кріпленням.

Системи кріплення

PRIMALED

–

Рекомендовані сфери  використання                               

Маніпуляційні кабінети, перев’язочні

Відділення інтенсивної терапії

Амбулаторне відділення

Дерматологія

Гінекологія

Післяопераційна

Technology for the observation room and minor surgery

PRIMALEDbrochureITA+ING.indd   1

25/01/13   12.11

Характеристики PRIMALED

110 Klx

19,5 см

4.000/4.500 °K

Інтенсивність світла на відстані 1м (Ec)

Діаметр  зовнішнього рефлектора

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI)

Діаметр світлового поля на відстані 50 см (Ес)

95 Ra

150 mm

294 W/m2

3,09 mW/m2⋅lx

22 VA

25-100%

 рекомендовано       можливе застосування

Загальна випромін енергія Ee, з максимальним 
рівнем освітленості
Співвідношення між випромінюваною енергією 
Ee та освітленістю Ec
Поглинута енергія

Контроль освітленості
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Якість професійного освітлення 
має першорядне значення і прямо 
пропорційна якості послуги, що 
надається.  
RIMSA розробила широкий спектр 
медичних оглядових світильників   
для малоінвазивної хірургії, 
амбулаторних оглядів, здатних 
задовольнити різні медичні вимоги.

OBSERVA

ALFA-LED

Три сфокусовані LED 
джерела світла, з захисним 
екраном з полікарбонату, які 
забезпечують глибоке 
циліндричне світло з дуже 
низьким тепловим 
випромінюванням.  
Кожен LED діод 
об'єднується  в паралельну 
схему для забезпечення 
безперервної роботи лампи 
навіть у випадку коли один з  
світлодіодів вийде з ладу.

Гнучкий штатив для легкого 
регулювання має довжину 60 
см і покритий гладкою білою 
оболонкою для полегшення 
очищення і дезінфекції.

L88

Найкраще підходить для 
дерматології та косметології, 
де потрібне приближення 
ділянки. 

Ця модель має  збільшувальну 
лінзу  діаметром 120 мм. 

Освітлювач оснащений 
полікарбонатним екраном для 
захисту джерела світла від 
випадкових пошкоджень.

ALFA

Світильник з галогенною 
лампою потужністю 35 
Вт/12В, 10° IRC, розміщена 
всередині рефлектора і 
захищена загартованим 
склом.

Рефлектор має зменшені 
зовнішні габарити, що дає 
більше свободи руху. 

Гнучкий штатив, довжиною 
60 см, забезпечує легке 
розташування світла, а 
спеціальне покриття 
спрощує процес її очищення.

A06

Алюмінієвий рефлектор  має 
2 галогенні лампи 20 Вт/12В/ 
10° IRC.

Ергономічна ручка і 
шарнірний важіль з 
механічними муфтами.

Лампи вмикаються разом, 
але мають незалежний 
контур і в разі несправності, 
ви не залишитесь в темряві.

OBSERVA

ALFALED

ALFA

A06
L88

Examination lamps 
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Привабливий дизайн та 

концентрація технологій 

забезпечують неперевершену 

продуктивність. 

Шарнірний важіль 

забезпечує ідеальне 

обертання лампи та її 

стабільність, а гнучкий 

штатив робить можливим 

легке регулювання 

напрямку світла.

Характеристики

Тип освітлення

Інтенсивність світла

Зовнішній діаметр рефлектора 

Колірна температура

Індекс кольорової візуалізації (CRI) 

Розмір світлового поля на відст.50 см 

Первинна напруга

Середня тривалість роботи світлодіоду 

Поглинута енергія

ALFA-LED

світлодіодний

35,000 Lux  на 50 см 

86 мм

4200 °K

95 Ra

140 мм

100-240 V

> 60,000 годин

20 VA

A06

галогеновий

40,000 Lux  на 40 см 

140 мм

3000 °K

93 Ra

180 мм

230/240 V

> 5,000 годин

40 W

L88 

флуоресцентний 

550 Lux  на 50 см 

230 мм

4550 °K

90 Ra

-

220/240 V

> 5,000 годин 

33 VA

ALFA

галогеновий

30,000 Lux  на 40 см 

104 мм

3000 °K

93 Ra

100 мм

230 V

> 5,000 годин

35 W

ALFA-LED A06 L88 ALFA

–

Рекомендовані сфери  використання 

Амбулаторне відділення

Дерматологія

Гінекологія

Неонатологія – – –

Серія RIMSA OBSERVA 

повністю відповідає 

Директивам 93/42 EEC і 

2007/47 EC та має знак EC як 

пристрій класу 1. Лампи 

Observa відповідають 

стандарту IEC 60601-1 і 

стандарту IEC 60601-2-41.  

Лампа ALFA відповідає 

Директивам 73/23 EEC і 

2006/95 EC.  Вона має 

маркування СЕ, як 

освітлювальний пристрій, а не 

як медичний пристрій.

Системи кріплення

 рекомендовано       можливе застосування
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