
لیست قیمت محصوالت

۸ اسفند - 1۴۰1



(W/m 32) چراغ اهی خطی
قیمت مصرف کننده

 )هر متر، تومــان(
راندامن نوری چراغ رنگ بدنه انم محصول

توضیاحت

چراغ خطی رواکر، تواکر و تواکر بدون لبه
عرض ۶ اسنتی متر

تـوان 
)هر متر(

تاممی محصوالت فوق دارای پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

تاممی چراغ اهی امژوالر اکووات در طول اه و طرح اهی متغیر اقبل سافرش هستند.
قیمت اهی فوق مربوط به چراغ خطی اب استافده از امژول اهی اساتندارد زااگی اکووات و چیپ اهی ال ای دی OSRAM است.

چراغ اهی خطی رواکر، اب استافده از اکبل آویز و ای آویز تلسکوپی )صفحه ۲۵( اقبلیت استافده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

۸۷/۶ Lm/W

۸۷/۶ Lm/W

۹۶/۳ Lm/W

۶۴ وات

32 وات
چراغ خطی رواکر

 عرض ۳/۵ اسنتی متر

چراغ خطی رواکر دوطرفه
 عرض ۶ اسنتی متر

32 وات

 ۱/۹۹۰/۰۰۰ 

۱

۲/۵۵۰/۰۰۰

۳/۷۸۰/۰۰۰

چراغ خطی رواکر و تواکر تک الین 
عرض 9 اسنتی متر

چراغ خطی رواکر و تواکر دو الین
Lm/W ۹۰/۶عرض 9 اسنتی متر

۹۰/۶ Lm/W

۶۴ وات

32 وات

۳/۹۸۰/۰۰۰

۲/۹۸۰/۰۰۰

چراغ خطی تواکر بدون لبه 
عرض 3/۵ اسنتی متر

 Lm/W  ۲/۱۵۰/۰۰۰ 32۹۶/۳ وات



چراغ اهی خطی

قیمت مصرف کننده
 )هر متر، تومــان(

راندامن نوری چراغ رنگ بدنه انم محصول

توضیاحت

چراغ خطی رواکر و تواکر تک الین 
عرض 9 اسنتی متر

چراغ خطی رواکر و تواکر دو الین
عرض 9 اسنتی متر

چراغ خطی تواکر بدون لبه 
عرض 3/۵ اسنتی متر

تاممی محصوالت فوق دارای پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

تاممی چراغ اهی امژوالر اکووات در طول اه و طرح اهی متغیر اقبل سافرش هستند.
قیمت اهی فوق مربوط به چراغ خطی اب استافده از امژول اهی اساتندارد زااگی اکووات وچیپ اهی ال ای دی OSRAM است.

چراغ اهی خطی رواکر، اب استافده از اکبل آویز و ای آویز تلسکوپی )صفحه ۲۵( اقبلیت استافده به صورت چراغ خطی آویز را دارا هستند.

تـوان 
)هر متر(

۴8 وات

۲

 (۴۸ W/m)

۳/۲۵۰/۰۰۰

۲/۵۸۰/۰۰۰ ۴۸ وات

۹۶ وات

۴۸ وات

۴/۵۲۰/۰۰۰

۹۶/۳ Lm/W

۹۰/۶ Lm/W

۹۰/۶ Lm/W

چراغ خطی رواکر دو طرفه
عرض ۶ اسنتی متر

9۶ وات
  ۴/۲۹۰/۰۰۰ 

چراغ خطی رواکر، تواکر و تواکر بدون لبه
عرض ۶ اسنتی متر

 ۲/۹۸۰/۰۰۰  ۴8 وات

۸۷/۶ Lm/W

۸۷/۶ Lm/W

چراغ خطی رواکر
عرض 3/۵ اسنتی متر

 ۲/۴۵۰/۰۰۰ ۹۶/۳ Lm/W



چراغ خطــــی



TR15B

TR35B

TR25B

TR60B

TR35A

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

توضیاحت

B چراغ ریلی  1۵ وات تیپ

B چراغ ریلی  2۵ وات تیپ

B چراغ ریلی  3۵ وات تیپ

A چراغ ریلی  3۵ وات تیپ

B چراغ ریلی  ۶۰ وات تیپ

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

سری چراغ اهی ریلی تیپ B، اقبلیت تولید و عرضه به صورت چراغ ریلی سه افز را نیز دارا هستند.

تـوان 

۱۰۵/۲  Lm/W

9۰/۲  Lm/W

9۰/۳  Lm/W

۹۰/۲  Lm/W

۳۵ وات

۳۵ وات

چراغ اهی ریلی

TR15B

TR35B

TR35A

TR25B

TR60B

 ۶۹۰/۰۰۰   ۸۹۵/۰۰۰ 

۱/۲۵۵/۰۰۰ 

 ۱/۰۴۵/۰۰۰  ۱/۳۷۰/۰۰۰ 

 ۲/۱۹۵/۰۰۰ ۲/۹۵۰/۰۰۰ 

۴

۹۰/۱  Lm/W ۶۰ وات

۲۰

۱۲

۲۰۸۱۵/۰۰۰۱/۰۶۰/۰۰۰

۱/۵۶۵/۰۰۰ 

۱۲

۱۰

۲۵ وات

۱۵ وات



چراغ هـــای ریلـــــی



DTR12A

DTR25A

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

توضیاحت

چراغ ریلی دارک الیت 12 وات

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

تـوان 

۲۰

۱۰

۹۴/۱  Lm/W

9۴/۳  Lm/W

(Laser Blade)چراغ اهی ریلی دارک الیت

۱۲ وات

۲۵ وات چراغ ریلی دارک الیت 2۵ وات

DTR12A

DTR25A

  ۸۴۵/۰۰۰   ۱/۱۵۰/۰۰۰ 

  ۱/۱۴۵/۰۰۰   ۱/۵۵۵/۰۰۰ 

۶



LNR12

LNR25

SRS12A

چراغ اهی تواکر خطی دارک الیت
قیمت مصرف کننده

 )تومــــــان(
تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ

)عدد(
رنگ بدنه کد اکال انم محصول

توضیاحت

چراغ تواکر دارک الیت
 12 وات

چراغ تواکر دارک الیت
 2۵ وات

چراغ تواکر اتبش اجنبی
 12 وات

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

تـوان 

۱۲ وات

۲۵ وات

۱۲ وات

۶۰

۶۰

۳۰

۹۳/۵  Lm/W

9۴/۲  Lm/W

9۰/۲  Lm/W

LNR12

LNR25

SRS12A

  ۶۴۵/۰۰۰ 

  ۶۴۵/۰۰۰ 

۸۳۰/۰۰۰ 

۸۳۰/۰۰۰ 

  ۹۷۵/۰۰۰   ۱/۱۲۰/۰۰۰ 

(Laser Blade)

۷



چراغ  تواکر دارک الیت



AR25A

AR35A

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

توضیاحت

AR111 المپ
2۵ وات

AR111 المپ
3۵ وات

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

راهنامی انتاخب اقب در صفحه  ۲۴ موجود است.

تـوان 

۲۵ وات

۳۵ وات

۳۶

۲۴

۹۱/۵  Lm/W

9۰/۷  Lm/W

AR111المپ اهی

AR25A

AR35A

 ۷۶۵/۰۰۰  ۹۴۰/۰۰۰ 

  ۹۹۸/۰۰۰   ۱/۲۹۵/۰۰۰ 

۹



AR111المپ هـــای



DP60A

TL35A

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

توضیاحت

چراغ تواکر 1۵ وات

چراغ تواکر ۶۰ وات

چراغ تواکر 3۵ وات

چراغ تواکر فکی  3۵ وات

تـوان 

۱۵ وات

۶۰ وات

۳۵ وات

۳۵ وات

۳۶

۶

۸۱/۲  Lm/W

۹۳/۳  Lm/W

۱۰۱/۴  Lm/W

9۰/۲  Lm/W

COB LED چراغ اهی تواکر

DP15A

DP60A۱۰

۱۴ DP35A

TL35A

  ۵۵۰/۰۰۰ 

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

  ۷۶۰/۰۰۰ 

  ۱/۱۸۰/۰۰۰ 

  ۱/۶۶۰/۰۰۰   ۲/۲۹۰/۰۰۰ 

۱/۴۹۰/۰۰۰ 

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

۱۱

DP35A

DP15A



COB LED چراغ  تواکر



AG10A

 المپ 1۵ وات اجیگزین اهلوژن و اقب ضدخیرگی

المپ 1۵ وات اجیگزین 
اهلوژن

۱۵۷۰ وات ۹۳/۵  Lm/W

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال تـوان انم محصول

توضیاحت

محصول فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشد.
محصول فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجود است.

محصول فوق اقبلیت عرضه مانسب اکر اب ولاتژ 12 را داراست.

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتن
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

Dark Light  اقب ضدخیرگی

جنسقطر برش

۱۰۷۰  اسنتی متر آلومینیوم

HA15A

AG10A ۲۱۸/۰۰۰ 

  ۵۱۰/۰۰۰   ۶۹۰/۰۰۰ 

13

HA15A



PR30B PR50B PR100B

PR150B
PR200B

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

پروژکتور 3۰ وات 
SMD LED

پروژکتور ۱۰۰ وات 
SMD LED

پروژکتور ۵۰ وات 
SMD LED

پروژکتور ۱۵۰ وات 
SMD LED

پروژکتور ۲۰۰ وات 
SMD LED

تـوان 

۳۰ وات

۱۰۰ وات

۵۰ وات

۱۵۰ وات

۲۰۰ وات

۲۰

۵

۶

۵

۴

۱۰۵/۲  Lm/W

۹۰/۳  Lm/W

۹۰/۲  Lm/W

9۰/۲  Lm/W

9۰/۱  Lm/W

SMD LED پروژکتوراهی

توضیاحت

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

PR30B

PR50B

PR100B

PR150B

PR200B

۷۰۵/۰۰۰ ۹۱۵/۰۰۰ 

  ۱/۰۵۰/۰۰۰   ۱/۵۲۰/۰۰۰ 

۱/۹۸۰/۰۰۰   ۳/۰۹۰/۰۰۰ 

 ۲/۹۷۵/۰۰۰  ۴/۷۵۰/۰۰۰ 

 ۴/۵۹۰/۰۰۰  ۶/۶۲۰/۰۰۰ 

۱۴



PR35A

PR60A

PR120A

PR180A

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

پروژکتور 3۵ وات 
COB LED

پروژکتور12۰  وات 
COB LED

پروژکتور  ۶۰ وات 
COB LED

پروژکتور 18۰ وات 
COB LED

تـوان 

۱۲۰ وات

۶۰ وات

۱۸۰ وات

۹

۳

۶

۲

۹۱/۳  Lm/W

۹۲/۶  Lm/W

۹۴  Lm/W

9۹/۴  Lm/W

COB LED پروژکتوراهی

توضیاحت

تاممی محصوالت فوق دارای سه اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند. 

در مدل اهی ۱۲۰ و ۱۸۰ وات هر چیپ COB به طور جدااگنه اقبل کنترل است.
پروژکتوراهی ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰ وات به غیر از سه دامی رنگ اصلی، در رنگ اهی سبز و قرمز نیز تولید می شود.

به ازای هر چیپ رنگی  ۱۴۰/۰۰۰  توامن به قیمت فوق افزوده می شود.

PR35A

PR60A

PR120A

PR180A

  ۱/31۰/۰۰۰ 

۱/۷۹۰/۰۰۰ 

  ۳/۲۴۰/۰۰۰ 

 ۴/۹۹۰/۰۰۰ 

۱۵

3۵ وات



SL50B

SL150B

قیمت مصرف کننــده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

نوع اپیه کد اکال انم محصول

SMD  چراغ خایابنی
۵۰ وات

SMD  چراغ خایابنی
1۵۰ وات

SMD  چراغ خایابنی
1۰۰ وات

تـوان 

۵۰ وات

لوله اب قطر 
 ۶ اسنتی متر

لوله اب قطر 
۴  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

۱۵۰ وات

۱۰۰ وات

۶

۱

۱

۱۰۸/۷  Lm/W

۱۱۰/۱  Lm/W

۱۰۹/۶  Lm/W

توضیاحت

وزن چراغ خایابنی ۵۰ وات حدود 2/9 کیلوگرم، 1۰۰ وات 3/۶ کیلوگرم و در مدل 1۵۰ وات ۴/1 کیلوگرم است.
در چراغ اهی خایابنی اکووات، هر امژول SMD به صورت جدااگنه اقبل کنترل است.   

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

امژول اهی SMD 3۰3۰ و اسخت شرکت OSRAM آلامن هستند.

SMD  چراغ اهی خایابنی

SL50B

SL100B

SL150B

  ۱/۵۵۰/۰۰۰   ۱/۷۸۰/۰۰۰ 

۳/۰۵۰/۰۰۰ ۳/۴۵۰/۰۰۰ 

۴/۵۵۰/۰۰۰ ۵/۱۵۰/۰۰۰ 

SL100B

۱۶



قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

نوع اپیه کد اکال انم محصول

چراغ خایابنی امژوالر
۱۰۰ وات

چراغ خایابنی امژوالر
۴۰۰ وات

چراغ خایابنی امژوالر
۳۰۰ وات

چراغ خایابنی امژوالر
۶۰۰ وات

چراغ خایابنی امژوالر
۲۰۰ وات

چراغ خایابنی امژوالر
۵۰۰ وات

تـوان 

۱۰۰ وات

۴۰۰ وات

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

لوله اب قطر 
۶  اسنتی متر

۳۰۰ وات

۶۰۰ وات

۲۰۰ وات

۵۰۰ وات

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۹۶  Lm/W

۹۶/۳  Lm/W

۹۵/۲  Lm/W

۹۵/۸  Lm/W

۹۶/۱  Lm/W

۹۶/۲  Lm/W

توضیاحت

وزن چراغ خایابنی امژوالر 1۰۰ وات حدود ۵/2 کیلوگرم و وزن هر امژول به تناهی 2/2 کیلوگرم است.
در چراغ اهی خایابنی امژوالر اکووات، هر امژول به صورت جدااگنه اقبل کنترل است.   

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در دو دامی رنگ طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

چراغ اهی خایابنی امژوالر

SL100A

SL400A

SL200A

SL500A

SL300A

SL600A

SL200A

SL100A

SL300A

۵/۲۵۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰ 

۸/۲۵۰/۰۰۰ ۹/۹۰۰/۰۰۰ 

۱۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ 

۱۴/۲۵۰/۰۰۰ ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ 

۱۷/۲۵۰/۰۰۰ 

۲۰/۲۵۰/۰۰۰ 

۲۰/۷۰۰/۰۰۰ 

۲۴/۳۰۰/۰۰۰ 

۱۷



چراغ خایابنــــــی



قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنتوضیاحت نصب
)عدد(

جنسرنگ بدنه کد اکال انم محصول

اکبل آویز اب اقبلیت
تنظیم  ارتفـاع

اقب نصب رواکر
پنل ۶۰×۶۰

فوالد ضد زنگ استیل

آلومینیوم

1

1

پیچ و رولپالک

پیچ و رولپالک

HLD60A

HLD60B

HLD60A

HLD60B
۱۷۲/۰۰۰ 

۳۴۲/۰۰۰ 

۱۹

PN60B

Backlit  ۶۰۵ واتپنل ۶۰ وات ۱۰۵/۲  Lm/W

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال تـوان انم محصول

توضیاحت

محصول فوق دارای پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشد.
محصول فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجود است.

جهت حداکثر شدن عملکرد تابدل حرارتی؛ بدنه این چراغ، تامام فلزی بوده و اب پوشش داخلی و بیرونی رنگ  پودری الکترواساتتیک می ابشد.

PN60B۱/۳۹۵/۰۰۰

 Backlit ۶۰×۶۰ ۵ اسل ضامنت تعویض بی قیدوشرط( پنل ۶۰ وات(



پنــل  ۶۰×۶۰



قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

اباعد دقیقراندامن نوری چراغ
)CM(

تعداد در اکرتن
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

LED T۵ چراغ
طول ۳۰  اسنتی متر

LED T۵ چراغ
طول 9۰  اسنتی متر

LED T۵ چراغ
طول ۶۰  اسنتی متر

LED T۵ چراغ
طول 12۰  اسنتی متر

تـوان 

۴ وات

 ۱۴ وات

۹ وات

۱۸ وات

۲۴

۲۴

۲۴

۲۴

۹۱/۲  Lm/W3۰/1 × 2/3 × 3/8

۵7/1 × 2/3 × 3/8

87/3 × 2/3 × 3/8

117/۶ × 2/3 × 3/8

۹۲/۴  Lm/W

۹۲/۳  Lm/W

9۲/۶  Lm/W

T۵چراغ اهی خطی ال ای دی

T530

T560

T590

T5120

تاممی محصوالت فوق دارای سه اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
این المپ نایزی به اساترتر ندارد و به طور مستقیم به برق شهری متصل می شود.

بر روی بدنه این چراغ کلید کنترل جهت روشن و اخموش نمودن تعبیه شده است.
به همراه این محصول ترمیانل ورودی به همراه سیم متصل به آن، یک عدد رابط جهت اتاصل

خطی به چراغ اهی دیگر و همچنین دو عدد اپیه نگهدارنده جهت اتاصل رواکر چراغ عرضـه می گردد.

۱۵۱/۰۰۰ 

۱۹۶/۰۰۰ 

۲۳۵/۰۰۰ 

۲۷۵/۰۰۰ 

۲۱



المپ اه
قیمت مصرف کننده

 )تومــــــان(
تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ

)عدد(
نوع اپیه کد اکال انم محصول

المپ اهلوژنی ۵ وات
دیمری/ معمولی

المپ 17 وات
FPL اجیگزین

المپ حاببی ۷/۵ وات
دیمری/ معمولی

تـوان 

۵ وات سوزنی

سوکت FPL ۱۷ وات

۷/۵ وات معمولی

۹۶

۴۲

۳۲

۱۰۲/۳  Lm/W

 ۲۶۹/۰۰۰ 

 ۱۵۰/۰۰۰ )معمولی(

 ۱۱۶/۰۰۰  )معمولی(

 ۱۹۰/۰۰۰  )دیمــری(

 ۱۴۰/۰۰۰  )دیمــری(

۱۰۱/۱  Lm/W

۹۶/۴  Lm/W

B505

B701

FPL181

توضیاحت

تاممی محصوالت فوق دارای سه اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
تاممی محصوالت فوق در سه دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجودند.

المپ ۷/۵ وات و المپ اهلوژنی ۵ وات، اقبلیت عرضه مانسب اکر اب ولاتژ 12 ولت را دارند.

B701

B505

FPL181

۲۲



 چراغ هـای روکـار
قیمت مصرف کننده

 )تومــــــان(
تعداد در اکرتنراندامن نوری چراغ

)عدد(
رنگ بدنه کد اکال انم محصول

چراغ رواکر استوانه ای 1۵ وات
اب اتبش اجنبی

چراغ رواکر 3۵ وات طرح ریلی
A  تیپ

تـوان 

۱۵ وات

۳۵ وات

۳۶

۱۲

۹۲/۸  Lm/Wــــــــــــــ

۸۸/۵  Lm/W

ACR15A

TR35A-SIM

توضیاحت

تاممی محصوالت فوق دارای سه و پنج اسل اگرانتی تعویض بی قید و شرط می ابشند.
چراغ رواکر طرح ریلی در سه دامی رنگ آفاتبی )۳۰۰۰k (، طبیعی )۴۰۰۰K( و مهاتبی )۵۷۰۰K( موجود است.

چراغ رواکر استوانه ای اتبش اجنبی در دو دامی رنگ آفاتبی )3۰۰۰K(، طبیعی )۴۰۰۰K( موجود است.
چیپ چراغ رواکر استوانه ای اسخت شرکت OSRAM می ابشد.

ACR15A

TR35A-SIM

۱/۰۴۵/۰۰۰ 

۸۸۰/۰۰۰ 

  ۱/۳۷۰/۰۰۰ 

۲۳



THP10

THP11

THP12

THP13 قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتناندازه برش
)عدد(

رنگ بدنه کد اکال انم محصول

اقب گرد تواکر

اقب  1*2

اقب مربعی تواکر

اقب  1*3

جنس 

آلومینیوم

آلومینیوم

آلومینیوم

آلومینیوم

۶۰

۴۸

۲۰

1۶cm

   1۶× 1۶  cm    

   1۶× ۳۲  cm    ۳۰

   1۶× ۴۸  cm    

AR111 اقب اهی تواکر مخصوص المپ اهی  

THP10

THP11

THP12

THP13

  ۱۶۴/۰۰۰ 

۲۵۰/۰۰۰ 

۴۲۰/۰۰۰ 

۵۷۴/۰۰۰ 

۲۴



HLD60A

TEL1A

ریل تک افز و تجهیزات ریلی
قیمت مصرف کننده

ریل سرخط  )تومـــان(
قیمت مصرف کننده

ریل رابط )تومـــان(
نوع راسان رنگ بدنه انم محصول

 B ریل تک افز تیپ
۰/۵ متری

 B ریل تک افز تیپ
1 متری

 B ریل تک افز تیپ
۱/۵ متری

 B ریل تک افز تیپ
2 متری

B ریل تک افز تیپ
3 متری

توضیاحت نصب 

تسمه مسی

تسمه مسی

تسمه مسی

تسمه مسی

تسمه مسی

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

تعداد در اکرتنتوضیاحت نصب
)عدد(

جنسرنگ بدنه کد اکال انم محصول

اکبل آویز اب اقبلیت
تنظیم  ارتفـاع

اتاصل آویز اثبت اب 
اقبلیت تنظیم  ارتافع

فوالد ضد زنگ 1 عددپیچ و رولپالکاستیل

1۰ ستآلومینیوم اقبل تنظیم بین 3۰ ات  7۰ اسنتی متر

HLD60A

TEL1A

۱۷۶/۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ 

۲۰۵/۰۰۰ ۲۶۵/۰۰۰ 

۳۲۵/۰۰۰ ۳۸۵/۰۰۰ 

۴۱۰/۰۰۰ 

۶۲۵/۰۰۰ 

۴۶۵/۰۰۰ 

۱۷۲/۰۰۰ 

۶۷۵/۰۰۰ 

۳۰۰/۰۰۰ 

پیچ و رولپالک، 
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک، 
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک، 
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک، 
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک، 
دارای ترمیانل

طول ریل سرخط به علت وجود ترمیانل ۸ اسنتی متر از ریل رابط کواته تر است.
        ریل سرخط یک متری

)متشکل از 92 اسنتی متر فاضی مفید برای نصب چراغ و 8 اسنتی متر ترمیانل(

        ریل رابط یک متری
)متشکل از 1۰۰ اسنتی متر فاضی مفید برای نصب چراغ(

92 cm

۲۵



CON180B

CON90B

CON3B

CON4B

CON2B

اتاصل اهی ریل تک افز

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

نوع راسان رنگ بدنه کد اکال انم محصول

 B رابط ریل تک افز تیپ
)I( 18۰ درجه

 B رابط ریل تک افز تیپ
)T( سه راهی

 B رابط ریل تک افز تیپ
)L( 9۰ درجه

 B رابط ریل تک افز تیپ
)X( چاهرراهی

 B رابط ریل تک افز تیپ
)V( لوالدار

توضیاحت نصب 

برنج دو الیه

برنج دو الیه

برنج دو الیه

برنج دو الیه

برنج دو الیه

مخصوص ریل
L-System 

مخصوص ریل
L-System 

مخصوص ریل
L-System 

مخصوص ریل
L-System 

مخصوص ریل
L-System 

CON180B

CON90B

CON3B

CON4B

CON2B

۶۸/۰۰۰ 

۸۲/۰۰۰ 

۱۲۴/۰۰۰ 

۱۷۲/۰۰۰ 

۱۵۲/۰۰۰ 

۲۶



ریل سه افز و تجهیزات ریلی
قیمت مصرف کننده

ریل رابط )تومـــان(
قیمت مصرف کننده

ریل سرخط )تومـــان(
نوع راسان رنگ بدنه انم محصول

B  ریل سه افز تیپ
۰/۵ متری

  B  ریل سه افز تیپ
2 متری

  B  ریل سه افز تیپ
3 متری

توضیاحت نصب 

۴۲۰/۰۰۰ 

۶۳۰/۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰ 

۸۳۰/۰۰۰ ۹۹۰/۰۰۰ 

 ۱/۲۳۰/۰۰۰  ۱/۴۲۰/۰۰۰ 

طول ریل سرخط به علت وجود ترمیانل ۸ اسنتی متر از ریل رابط کواته تر است.
        ریل سرخط یک متری

)متشکل از 92 اسنتی متر فاضی مفید برای نصب چراغ و 8 اسنتی متر ترمیانل(

        ریل رابط یک متری
)متشکل از 1۰۰ اسنتی متر فاضی مفید برای نصب چراغ(

92 cm

۲۷

  B ریل سه افز تیپ
۱/۵ متری

پیچ و رولپالک،
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک،
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک،
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک،
دارای ترمیانل

پیچ و رولپالک،
دارای ترمیانل

 B ریل سه افز تیپ         
 ۱ متری

تسمه مسی

تسمه مسی

تسمه مسی

تسمه مسی

۲۳۰/۰۰۰ تسمه مسی

 ۴۳۰/۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰



CON180B-3

CON3B-3

CON4B-3

CON90B-3

اتاصل اهی ریل  سه افز

قیمت مصرف کننده
 )تومــــــان(

نوع راسان رنگ بدنه کد اکال انم محصول

رابط ریل سه افز
)I( 18۰ درجه

رابط ریل سه افز
)T( سه راهی

رابط ریل سه افز
)L( 9۰ درجه

رابط ریل سه افز
)X( چاهرراهی

توضیاحت نصب 

برنج دو الیه

برنج دو الیه

برنج دو الیه

برنج دو الیه

مخصوص ریل 
سه افز

مخصوص ریل 
سه افز

مخصوص ریل 
سه افز

مخصوص ریل 
سه افز

CON180B-3

CON3B-3

CON4B-3۶۴۵/۰۰۰ 

CON90B-3

۱۸۵/۰۰۰ 

۲۸۵/۰۰۰ 

۵۳۵/۰۰۰ 

۲۸



info@ecowat.com

www.ecowat.com

  ۰ 2 1 -  ۵ 8۶ ۴ 2

تهـــران، خایبـان مالصدرا، خایبــان شیرازی شاملــی،
انتاهی خایابن پردیس، نبش بن بســت سوم، پالک 2


