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ROV 5000 
REFRACTIE UNIT



De ROV 5000 is een robuuste, kwalitatief hoogwaardige refractie 
unit inclusief verstelbare refractiestoel. De unit is traploos in 
hoogte verstelbaar door een elektromotorische hoogteverstelling 
en biedt ruimte voor twee of drie apparaten. 

Optimale ergonomie
De phoropterarm kan elektrisch worden voorgeschoven met 
behulp van een afstandsbediening of het bedieningspaneel. 

De unit kan eenvoudig worden aangepast van rechtshandige naar 
linkshandige bediening, beschikt over een elektromagnetische 
rem in elke hoek en dimbare verlichting. 

Afgestemd op uw wensen 
De ROV 5000 is geheel naar wens samen te stellen en kan 
desgewenst in een rolstoelvriendelijke uitvoering worden 
geleverd. De unit wordt standaard geleverd met één lade en is 
optioneel uit te breiden naar een ladeblok met twee of drie lades.

 Hoogwaardige kwaliteit voor een professionele uitstraling

	 Optimale	ergonomie	voor	comfortabele		en	veilige	uitvoering	
	 van	dagelijkse	werkzaamheden	

	 Geheel	naar	wens	samen	te	stellen

Een	praktische	en	hygiënische	
werkplek	met	een	kwalitatief	hoogwaardige	
refractie unit van Optiekvision!



Technische specificaties: 
Stroomaansluiting: 100-240 V 
Vermogen: 110 of 220 V & 0-6/12V 
Electrische classificatie: Klasse I, type B
Dimbare lamp: LED
Draagvermogen tafelblad: 20 kg + 20 kg (+ 20kg bij 3 instrumentenbladen)

Afstandsbediening voor het elektrisch 
bedienen van de phoropterarm 

Bedieningspaneel voor elektromotorische 
hoogteverstelling, geïntegreerd in het werkblad

Afstandsbediening voor hoogteverstelling en 
elektrische bediening van phoropterarm

Alles voor een optimale inrichting van uw 
onderzoeksruimte
Optiekvision is gespecialiseerd in het op maat 
inrichten van refractieruimtes. Met gedegen kennis 
van apparatuur, gecombineerd met inzicht in alle 
facetten van ontwerp en inrichting wordt er een 
passend advies uitgebracht. U heeft de keuze 
uit een complete refractie unit en los meubilair, 

waarbij optimale ergonomie en gebruiksgemak 
voorop staan.

Wanneer u de kwaliteit en functionaliteiten van 
deze units in onze showroom wilt komen ervaren, 
maken we graag een afspraak met u voor een 
bezichtiging.

Elektrisch bedienbare phoropterarm
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