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Použitím nejnovější LED technologie splňují operační světla KALEA 20 a 30 ty nejvyšší 
profesní požadavky.

Díky velmi vysoké hloubce ostrosti a širokému světelnému poli je KALEA 20 a 30  
ideální pro používání zejména v náročné specializované chirurgii.
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Operační světlo Kalea 20

Inteligentní technologie zajišťující výkonné a spolehlivé osvětlení 

Změňte svůj pohled:

Operační světlo KALEA 20 je vyrobeno z hliníku s epoxidovým nátěrem a skládá se z jednoho stře-
dového modulu a dvou LED modulů (listů). Operační světla SURGIRIS mají otevřený design, díky 
čemuž je velmi praktické jejich použití na operačních sálech, vybavených ventilačními systémy 
s prouděním vzduchu.

LED  operační  světla  SURGIRIS  jsou  jedinými  světly  se  
systémem  FOCUSMATICTM. Tato patentovaná technologie byla 
vytvořena pro zachování  stejné  intenzity  světla  u  různých  velikostí  světelného  bodu.  Díky  
tomu  můžete  mít  k  dispozici  velký  světelný  bod s fantastickou úrovní osvětlení. 

S KALEA  20  získáte  světelné  pole  o  průměru  
33  cm  za  stálé  intenzity světla 160 000 lux. 

Konstantní Ec max. 
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Automatický
preventivní systém

Konstantní barevné           
osvětlení          

HD kamera Monitory
Kompatibilita s hlavními  

integrovanými systémy pro OS 

Optické ohnisko bez           
mechanického pohybu   

  Bezdrátová komunikační        
technologie 

Další naše exkluzivní technologické vlastnosti:

Volitelně

•  Emergiled: Řešení 2 v 1, osvětlení a záložní zdroj v jednom
•  Ovládání na zdi: Díky bezdrátové technologii WCT lze veškeré ovládací prvky světla umístit na zeď
•  Video systém: Podrobnosti na vyžádání

Technické údaje

Optické vlastnosti                                   KALEA 20

Technologie LED

Max. intenzita středu osvětlení (Ec) 160 000 lux 

Nastavitelná intenzita světla od 50 000 lux do 160 000 lux 

Endoskopický režim „ENDO“ ano: <500 lux 

D10 33 cm

D50 17 cm

Zaostřování Technologie FocusmaticTM 
 Elektronicky nastavitelný průměr světelného pole od 28 cm 
do 33 cm za zachování stejné intenzity středu světla
 Bez jakýchkoliv mechanických pohybů

Index podání barev Ra 99

R9* 99

Konstantní hloubka ostrosti 
L1+L2 (60% Ec) 

93 cm

Teplota barev 3500 K až 5000 K

Zbytkové středové osvětlení
1 maska
2 masky
1 trubka
1 maska + 1 trubka
2 masky + 1 trubka

  96 085 lux
107 250 lux
127 600 lux
  47 835 lux
  76 100 lux

Běžné údaje při vzdálenosti 1 m ve shodě s IEC 60601-2-41.  
Maximální intenzita světla a index podání barev (Ra a R9) se mohou lišit v rámci tolerance -10%.  
*Hodnota naměřená při 4000K.
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Elektrické vlastnosti       KALEA 20

Napájecí jednotka 100 à 240 V 

Frekvence 50/60 Hz 

Napětí 27,3 V DC 

Maximální příkon 135 W 

Životnost LED > 60 000 hodin

Počet LED 166

Typ LED bílá, červená, cyanová

Klasifikace třída I

Mechanické vlastnosti    KALEA 20

Hmotnost hlavy 16 kg (dvojité rameno)
14 kg (čelní rameno) 

Virtuální průměr 84,1 cm 

Osvětlená plocha 2060 cm² 

Ochrana IP54 

Dostupné konfigurace:

• středová stropní konzole dodávaná s 1, 2, 3 nebo 4 upínacími rameny, umožňující neomezené 
otáčení v úhlu 360°

 možnost zkombinovat jedno nebo více satelitových světel do jednoho hlavního  
 možnost přidání nosných ramen pro jeden nebo dva monitory  
 možnost připojení SD nebo HD kamery na světelnou hlavu nakonfigurovanou pro přenos 
   videa nebo na příslušné rameno  
 rešení pro prostory s nevhodně nízkým stropem

• na pojízdném stojanu, 1 světlo
• montáž na zeď, 1 světlo

Kvalita

Certifikáty:  Označení CE, ISO 9001, ISO 13485
Záruka:        Záruka 5 let na LED / záruka 2 roky na osvětlovací systémy. 
                    Podmínky jsou uvedeny v našich Všeobecných obchodních podmínkách

Navrženo a vyrobeno ve Francii společností:
SURGIRIS SAS   
80, rue de la Gare • 59170 Croix • Francie   
Tel. +33 (0)20 160 793 • Fax +33 (0)20 954 019   
www.surgiris.com
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Operační světlo Kalea 30

Inteligentní technologie zajišťující výkonné a spolehlivé osvětlení 

Změňte svůj pohled:

Operační  světlo  KALEA  30  je  vyrobeno  z hliníku  s epoxidovým  nátěrem  a  skládá  se  z jed-
noho  středového  modulu  a  tří  LED  modulů  (listů).  Operační  světla  SURGIRIS  mají  otevřený  
design,  díky čemuž  je  velmi praktické jejich použití na operačních sálech, vybavených venti-
lačními systémy s prouděním vzduchu.

LED  operační  světla  SURGIRIS  jsou  jedinými  světly  se  
systémem  FOCUSMATICTM. Tato patentovaná technologie byla 
vytvořena pro zachování  stejné  intenzity  světla  u  různých  velikostí  světelného  bodu.  Díky  
tomu  můžete  mít  k  dispozici  velký  světelný  bod s fantastickou úrovní osvětlení. 

S KALEA  30  získáte  světelné  pole  o  průměru  
37  cm  za  stálé  intenzity světla 160 000 lux. 

Konstantní Ec max. 
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Automatický
preventivní systém

Konstantní barevné           
osvětlení          

HD kamera Monitory
Kompatibilita s hlavními  

integrovanými systémy pro OS 

Optické ohnisko bez           
mechanického pohybu   

  Bezdrátová komunikační        
technologie 

Další naše exkluzivní technologické vlastnosti:

Volitelně

•  Emergiled: Řešení 2 v 1, osvětlení a záložní zdroj v jednom
•  Ovládání na zdi: Díky bezdrátové technologii WCT lze veškeré ovládací prvky světla umístit na zeď
•  Video systém: Podrobnosti na vyžádání

Technické údaje

Optické vlastnosti                                   KALEA 30

Technologie LED

Max. intenzita středu osvětlení (Ec) 160 000 lux 

Nastavitelná intenzita světla od 50 000 lux do 160 000 lux 

Endoskopický režim „ENDO“ ano: <500 lux 

D10 37 cm

D50 19 cm

Zaostřování Technologie FocusmaticTM 
 Elektronicky nastavitelný průměr světelného pole od 26 cm 
do 37 cm za zachování stejné intenzity středu světla
 Bez jakýchkoliv mechanických pohybů

Index podání barev Ra 99

R9* 99

Konstantní hloubka ostrosti 
L1+L2 (60% Ec) 

93 cm

Teplota barev 3500 K až 5000 K

Zbytkové středové osvětlení
1 maska
2 masky
1 trubka
1 maska + 1 trubka
2 masky + 1 trubka

120 000 lux
101 700 lux
121 000 lux
  57 014 lux
  65 700 lux

Běžné údaje při vzdálenosti 1 m ve shodě s IEC 60601-2-41.  
Maximální intenzita světla a index podání barev (Ra a R9) se mohou lišit v rámci tolerance -10%.  
*Hodnota naměřená při 4000K.
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Elektrické vlastnosti       KALEA 30

Napájecí jednotka 100 à 240 V 

Frekvence 50/60 Hz 

Napětí 27,3 V DC 

Maximální příkon 170 W 

Životnost LED > 60 000 hodin

Počet LED 228

Typ LED bílá, červená, cyanová

Klasifikace třída I

Mechanické vlastnosti    KALEA 20

Hmotnost hlavy 16 kg (dvojité rameno)
14 kg (čelní rameno) 

Virtuální průměr 84,1 cm 

Osvětlená plocha 2760 cm² 

Ochrana IP54 

Dostupné konfigurace:

• středová stropní konzole dodávaná s 1, 2, 3 nebo 4 upínacími rameny, umožňující neomezené 
otáčení v úhlu 360°

 možnost zkombinovat jedno nebo více satelitových světel do jednoho hlavního  
 možnost přidání nosných ramen pro jeden nebo dva monitory  
 možnost připojení SD nebo HD kamery na světelnou hlavu nakonfigurovanou pro přenos 
   videa nebo na příslušné rameno  
 rešení pro prostory s nevhodně nízkým stropem

• na pojízdném stojanu, 1 světlo
• montáž na zeď, 1 světlo

Kvalita

Certifikáty:  Označení CE, ISO 9001, ISO 13485
Záruka:        Záruka 5 let na LED / záruka 2 roky na osvětlovací systémy. 
                    Podmínky jsou uvedeny v našich Všeobecných obchodních podmínkách

Navrženo a vyrobeno ve Francii společností:
SURGIRIS SAS   
80, rue de la Gare • 59170 Croix • Francie   
Tel. +33 (0)20 160 793 • Fax +33 (0)20 954 019   
www.surgiris.com
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Kamera SURGIRIS

Lékařská kamera

HD rozlišení 
Naše kamery jsou k dostání ve verzích s výkonným HD rozlišením a jsou vybavené 4megapixelo-
vým HD MOS senzorem.

Zapojení
Kamera  se  připojuje  do  středu  hlavy  světla  na  objímku  sterilizovatelné  rukojeti.  Díky  
sterilizovatelnému pouzdru  kamery  nastavuje  sterilní  personál  zároveň  pozici  kamery   
i  samotné  hlavy  světla.  Kameru  lze rovněž umístit na samostatné rameno.

Ovládání 
Nastavení  kamery  lze  ovládat  buď  přes  mobilní  dálkové  ovládání,  nebo  pomocí  bezdrá-
tové  komunikační technologie WCT z nástěnného ovládacího panelu.

Nastavení zoomu

Přednastavení / zapamatování Vyvážení bílé

Nastavení zaostření Nastavení expozice1.

4. 5.

2. 3.
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Technické údaje

                                                               HD KAMERA

Obrazový snímač MOS 1/2,5“ 

Efektivní počet pixelů 4 000 000

Poměr stran 16:9 

Rozlišení 1080i50

Objektiv 10x (optický zoom) 

Ohnisková vzdálenost F=6,3 mm až 63,0 mm 

Světelnost F1,4 až F 2,5 

Automatické zaostření integrované 

Citlivost 1 lux (F1,8, 50IRE) 

Vyvážení bílé Automatické/manuální 

Min. vzdálenost objektu 10 mm (širokoúhlý) až 800 mm (tele) 

Odstup od signálu k šumu >50dB

Výstupy  1 Y/Pb/Pr
1 DVI
2 HD SDI

Dodavatel PANASONIC

Kvalita

Certifikáty:  Označení CE, ISO 9001, ISO 13485

Dodavatel:
SURGIRIS SAS   
80, rue de la Gare • 59170 Croix • Francie   
Tel. +33 (0)20 160 793 • Fax +33 (0)20 954 019   
www.surgiris.com
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Vyhovuje v plném rozsahu požadavkům bezpečnostních lékařských nařízení a je vhodný pro používání na 
operačních sálech.

Lékařský LCD MONITOR 26“

Lékařský LCD monitor 26“, vybraný společností SURGIRIS, v sobě kombinuje vysoký výkon a HD kvalitu.

 nabízí obrazovku s vysokým rozlišením Full HD 1920x1080
 panel  s LED  podsvícením  zajišťuje  vyšší  jas  (450  cd/m²)  a  kontrast  (1400:1)  než  běžné 
   monitory. Tato vlastnost vede rovněž k úspoře energie
 10bitové zpracování signálu umožňuje plynulý přechod barev
možnost vstupu 3G HD‐SDI signálu pro progresivní snímání
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Doplňkové funkce

Funkce převrácení obrazu > Snímaný obraz lze horizontálně i vertikálně převracet, čímž do-
chází ke korekci inverze obrazu způsobené optikou.

Originální zobrazení Převrácené zobrazení

Uživatelská paměť > Lze přednastavit až 8 nastavení. Pro každého uživatele nebo použití lze ulo-
žit parametry jako teplota barev, odstín, sytost, gamma korekce, zesílení R/G/B a zobrazovací režim.

Možnost použití DVI‐D kabelu o délce až 30 metrů > Do monitoru je nainstalována funkce kom-
penzace signálu, díky čemuž je zabráněno zhoršování signálu. V takovém případě lze s monitorem 
používat DVI-D kabel o délce až 30 metrů.

1.

3.

2.

Možnost montáže na VESA držáky > Monitor může být snadno připevněn na zeď nebo na nosné 
rameno.

4.

Technické údaje

                                       Lékařský monitor 26“

Velikost displeje 26“ / 576x324 mm 

Pixely Full HD 1920 x 1080 

Poměr stran 16:9

Barevný přechod 10-bit x 3 (1,06B) 

Jas 450 cd/m² 

Rozlišení >1000 TV řádků

Kontrastní poměr 1400:1  
Y/C S video x 1 
VBS x 1 
kombinace NTSC/PAL BNCx1

Vstupní signál 3G HD-SDI BNC se smyčkou x1 
DVI-D x 1 
analogový RGB Sub D-15pin 
(VGA / WUXGA) x1

                                       Lékařský monitor 26“

Připojení 24V DC / 3,3A

Příkon max. 80 W

Rozměry výška: 418 mm x délka: 640 
mm x hloubka: 82 mm

Hmotnost ≈ 8 kg 

Shoda s normami UL 60601-1 
CSA22.2No601-1 
EN60601-1 / EN60601-1-2 
FCC-třída A / VCCI třída A
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Konektory

Kvalita

Výrobce:  Ikegami

Dodavatel:
SURGIRIS SAS   
80, rue de la Gare • 59170 Croix • Francie   
Tel. +33 (0)20 160 793 • Fax +33 (0)20 954 019   
www.surgiris.com
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Operační světlo – přírava pro video

Operační  světla  SURGIRIS  mohou  být  volitelně  vybavená  přípravou  pro  připojení  kamery.  
Tato  funkce  se  nazývá „příprava pro video“. 

Operační světlo SURGIRIS s „přípravou pro video“ je světlo, které je speciálně uzpůsobeno  
k případnému připevnění a zapojení HD videokamery. 

Typy příprav pro video
• příprava pro připojení kamery s vysokým rozlišením (HD)

Vybavení 
Uprostřed  hlavy  světla,  uvnitř  sterilizovatelné  rukojeti,  se  nachází  konektor  pro  připo-
jení  kamery.  Pokud není video přenos potřebný, je k tomuto konektoru připojena objímka se 
sterilizovatelnou rukojetí.

Kompatibilita
Na operační světla SURGIRIS, vybavená přípravou pro video, lze připojit pouze kamery SURGIRIS.
• HD kameru SURGIRIS lze používat na všech operačních světlech SURGIRIS s přípravou pro video 

Kvalita

Certifikáty:  Označení CE, ISO 9001, ISO 13485
Navrženo a vyrobeno ve Francii společností:
SURGIRIS SAS   
80, rue de la Gare • 59170 Croix • Francie   
Tel. +33 (0)20 160 793 • Fax +33 (0)20 954 019   
www.surgiris.com
 


