عبــور از محدودیت هــا همیشــه لذت بخــش بــوده و بــه ویــژه در معمــاری و چیدمــان فضــای
داخلــی ،تجربــه ای بی نظیــر بــه شــمار مــی رود .در صنایــع روشــنایی ایــن امــر بــا تولیــد
چراغ هــای خطــی مــدرن ال ای دی امکان پذیــر شــده تــا بتــوان بــا پیونــد بیــن معمــاری
پســامدرن و نورپــردازی هوشــمند و انســان محور ،در هــر فضــا ،بــا هــر انــدازه و شــکل دلخــواه،
از مزایــای ایــن چراغ هــا بهــره بــرد ،خطــی نورانــی کــه تــا ابــد ادامــه خواهــد داشــت .مجموعــه
اکــووات نیــز بــا تولیــد تمامــا داخلــی ایــن دســته از محصــوالت ســعی داشــته تــا محــدوده انتخــاب
شــما بــرای نورپــردازی ایــده آل فضــای مــورد نظــر را بــا اســتفاده از چراغ هــای خطــی طراحی شــده
مطابــق بــا جدیدتریــن اســتانداردهای جهانــی ،گســترش دهــد .در طراحــی چراغ هــای خطــی
اکــووات مشــکالت مربــوط بــه چراغ هــای خطــی نســل های گذشــته موجــود ،مرتفــع شــده و بــا
تولیــد داخلــی تمامــی قطعــات از مــاژول  PCBچــراغ گرفتــه تــا دیفیوزرهــای شــیری و اتصــاالت
مربوطــه توســط اکــووات ،ســعی شــده تــا در کمتریــن زمــان ممکــن بــه نیازهــای مصرف کننــدگان
پاســخ داده شــود .ناگفتــه نمانــد کــه تمامــی چراغ هــای خطــی اکــووات در باالتریــن کیفیــت
ســاخت ،بیشــترین مقــدار شــاخص نمــود رنــگ و ســایر مشــخصات مربــوط بــه چراغ هــای خطــی
تولیــد شــده و ضمانــت  5ســاله و بــی قیــد و شــرط ایــن دســته از محصــوالت ،گواهــی بــر ایــن امــر
می باشــد.

ساختار ماژوالر با ماژول های تولید اکووات
ــ
چراغ هــای خطــی اکــووات بــا ماژول هــای  28ســانتی متری دارای اســتاندارد زاگا ()Zhaga
تولیــد می شــوند .ماژول هــای  28ســانتیمتری اکــووات بــا اســتفاده از  24عــدد چیــپ  0/5وات
برنــد  OSRAMبــا قابلیــت درایــو شــدن از  350الــی  450میلــی آمپــر بــا تــوان مصرفــی حــدودا
بیــن  8الــی  12وات ،نــور مناســب شــما را در هــر فضــا تامیــن می کنــد .ایــن ماژول هــا تمامــا
تولیــد اکــووات بــوده و ایــن امــر بعــاوه اســتاندارد جهانــی ماژول هــا ،باعــث شــده تــا بــه هنــگام
نیــاز بــه تعویــض هــر مــاژول ،بــه راحتــی و در هــر زمــان بــه آن دسترســی داشته باشــید.

کیفیت و مقدار نور:
ــ
چراغ هــای خطــی اکــووات نــوری برابــر بــا  95لومــن در هــر وات و شــاخص نمــود رنــگ ()CRI
باالتــر از  95را از خــود ســاطع می کنــد .ایــن مقــدار در هــر متــر چــراغ خطــی اکــووات بــا مصــرف
 32وات ،نــوری معــادل  3000لومــن را تامیــن کــرده و در عیــن ظرافــت و طراحــی هنرمندانــه،
فضــای مــورد نیــاز شــما را بــه خوبــی روشــن خواهــد نمــود.

بدنه
ــ
بدنــه چراغ هــای خطــی اکــووات از آلومینیــوم اکســترود بــا کیفیــت همــراه بــا رنــگ کــوره ای
تهیــه شده اســت .در صــورت آســیب ندیــدن بدنــه چــراغ خطــی بــا ضربــه فیزیکــی ،می تــوان
بــرای همیشــه از بدنــه ای ثابــت اســتفاده کــرده و در زمــان مــورد نیــاز تنهــا ماژول هــای داخــل
چــراغ را تعویــض نمــود .طراحــی پروفیــل چــراغ خطــی اکــووات بــه گونــه ای بــوده کــه بــا
افزایــش اســتحکام ســازه ،در گــذر زمــان هیــچ دفرمگــی و تغییــر شــکلی در طــول چــراغ رخ نــداده
و دیفیــوزر موجــود در چــراغ در جــای خــود ثابــت باقــی خواهــد مانــد .ایــن نکتــه از ایــن جهــت
مهــم اســت کــه ســاختار ســازه ســقف یــا دیــوار ممکــن اســت بــا فشــار بــه یــک بدنــه آلومینیومــی
ضعیــف ،در طوالنــی مــدت موجــب تغییــر شــکل بدنــه شــده و ایــن امــر نهایتــا موجــب جابجایــی
و رهایــی دیفیــوزر چــراغ و تغییــر شــکل آن می گردد.بنابرایــن رعایــت شــدن ایــن نکتــه و کیفیــت
بــاالی بدنــه چــراغ خطــی بــه هنــگام اســتفاده از یــک چــراغ خطــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

گارانتی  ۵ساله بی قید و شرط چراغ های خطی اکووات
ــ
مســلما در کنــار طراحــی زیبــا و کارآمــدی بســیار ،مانــدگاری محصــوالت و ضمانــت واقعــی آن،
امتیــازی ویــژه بــرای کارفرمایــان و مصرف کننــدگان محصــوالت روشــنایی اســت .پنــج ســال
ضمانــت تعویــض بی قیــد و شــرط محصــوالت خطــی اکــووات ،مهــر اطمینانــی بــر انتخــاب ایــن
محصــوالت در هــر پــروژه اعــم از اداری و تجــاری بــوده و خیــال شــما را از مانــدگاری و کیفیــت
مناســب یــک چــراغ خطــی ال ای دی ،راحــت خواهــد کرد.کیفیــت جهانــی ،ضمانتــی جهانــی را
می طلبــد.

چراغ خطی توکار

عرض پروفیل  6سانتی متر

چراغ خطی توکار

عرض پروفیل  9سانتی متر(تک الین /دو الین)

چراغ خطی روکار

چراغ خطی روکار

عرض پروفیل  9سانتی متر(تک الین /دو الین)

چراغ خطی آویز

عرض پروفیل  6سانتی متر( یک طرفه/دو طرفه)

چراغ خطی آویز

عرض پروفیل  9سانتی متر( تک الین /دو الین)
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عرض پروفیل  6سانتی متر
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چراغ توکار با عرض برش  6سانتی متر

چراغ های خطی توکار اکووات
چراغ هــای خطــی تــوکار اکــووات بــا عــرض بــرش  6ســانتی متــر
و  9ســانتی متر و باالتریــن کیفیــت نــور و قطعــات بــه صــورت
مــاژوالر ارائــه می شــود تــا بتوانیــد از زیبایــی معمارانــه یــک خــط
نورانــی در داخــل ســقف یــا دیــوار لــذت بــرده و در عیــن حــال
نــور مــورد نیــاز خــود را هــم تامیــن کنیــد.
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چرا چراغ خطی توکار اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  95لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از )≥ 3 SDCM ( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• نصــب بوســیله بســت پروانــه ای تولیــد شــده از جنــس ورق  3میلی متــری بــه جهــت ایجــاد
اســتحکام کافی
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

6cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا
قابل سفارش در تعداد دلخواه

نوع ماژول
تعداد ماژول

3000lm/m

شار نوری

32 W/M

توان

95lm/w

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

A++

SDCM

درایور الکترونیکی جریان ثابت

نوع درایور

230VAC/350mA

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

IP20

ضریب توان

≥ 10%

اعوجاج هارمونیکی کل()THD

دیفیوزر

نوع اپتیک

پلی کربنات

جنس اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد با قابلیت اتصال بدون ابزار

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای ()Through Wiring

قابلیت ترمینال

2.7 kg/m

3000

4000

وزن

سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

نوع سطح نصبی

 1کپ انتهایی

9

 2محل قرارگیری رفلکتور
 3رفلکتور
7
8

2

6

3

 4بست نگه دارنده رفلکتور
 5محل قرارگیری ماژول ها
 6محل قرارگیری سیم اتصال جریان

4

11

10

32
watt

 7قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی
5

 8محل قرارگیری درایور
 9بست پروانه ای

1
8cm

 10لبه چراغ توکار
 11بدنه آلومینیومی

5700
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Osram LED Chip Set

نوع چیپ

color
PRUDUCT
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چراغ توکار با عرض برش  9سانتی متر
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چرا چراغ خطی توکار اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  95لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از )≥ 3 SDCM( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• قابلیت تامین نور دو برابر با استفاده از چراغ های توکار دو الین
• نصــب بوســیله بســت پروانــه ای تولیــد شــده از جنــس ورق  3میلی متــری بــه جهــت ایجــاد
اســتحکام کافی
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

9cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا
قابل سفارش در تعداد دلخواه

نوع ماژول
تعداد ماژول

۳۰۰۰lm/m-۶۰۰۰lm/m

3.3~3.1

شار نوری

32/64 W/M

توان

95lm/w

A++

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

SDCM

درایور الکترونیکی جریان ثابت

نوع درایور

230VAC/350mA

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

IP20

IP20

ضریب توان

≥ 10%

32
64
watt

اعوجاج هارمونیکی کل()THD

دیفیوزر

نوع اپتیک

پلی کربنات

جنس اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد با قابلیت اتصال بدون ابزار

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای)(Through Wiring

قابلیت ترمینال

3.1 ~ 3.3 kg/m

3000

4000

وزن

سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

نوع سطح نصبی

 1کپ انتهایی

9

 2محل قرارگیری رفلکتور
 3رفلکتور
7
8

2

6

3
10

 5محل قرارگیری ماژول ها
 6محل قرارگیری سیم اتصال جریان

4

11

 4بست نگه دارنده رفلکتور

 7قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی
5

 8محل قرارگیری درایور
 9بست پروانه ای

1
11cm

 10لبه چراغ توکار
 11بدنه آلومینیومی

5700
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Osram LED Chip Set

نوع چیپ

color
PRUDUCT
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نصب و نگهداری
ــ

یکــی از نــکات مهــم هنــگام طراحــی و جانمایــی چراغ هــای خطــی ،مســئله ایجــاد یــک خــط نــور
زاویــه دار اســت .ســختی های ایجــاد یــک خــط نــوری زاویــه دار پیوســته بــدون نمایــان شــدن
برش هــای نامنظــم ،همــواره از نگرانی هــای خریــداران چــراغ خطــی بــه شــمار می رفته اســت.
اکــووات بــا انجــام تمامــی مراحــل نصــب خیــال شــما را بــرای همیشــه از داشــتن خطــوط نــوری
زاویــه دار پیوســته راحــت خواهد کــرد .پــس از جانمایــی و طراحــی ابعــاد دقیــق مــورد نیــاز بــرای
بــرش توســط کارشناســان اکــووات و تبــادل ایــن اطالعــات بــا مســئول اجــرای ســقف یــا دیــوار،
تمامــی مراحــل فارســی بر کــردن و کارگــذاری بدنــه داخــل شــیار در ابتــدای پــروژه و نیــز نصــب
رفلکتــور و روشــن کــردن نهایــی چــراغ تماما توســط کارشناســان نصــب اکــووات انجام خواهدشــد.
چراغ هــای تــوکار بــرش  9اکــووات بــا عــرض پروفیــل  11ســانتی متر و بــرش  6بــا عــرض پروفیــل
 8ســانتی متر،هر دو بــا عمــق  9ســانتی متر تولیــد می شــود .بنابرایــن بــرای ایجــاد شــیار جهــت
نصــب چــراغ خطــی تــوکار اکــووات ،بــه  10ســانتی متر عمــق بــرش نیــاز اســت( 1ســانتی متر بــه
جهــت بادخــور قطعــات).از ســویی دیگــر عــرض  11ســانتی متری چراغ هــای تــوکار بــرش  ،9باعــث
شــده تــا ایــن چراغ هــا در شــیارهایی از عــرض  9ســانتی متر گرفتــه تــا  11ســانتی متر بــه راحتــی
قابــل نصــب باشــد.به همیــن ترتیــب بــرای چراغ هــای تــوکار بــرش  6نیــز شــیارهایی بــا عــرض
 6تــا  8ســانتی متر مناســب خواهنــد بــود .ایــن امــر موجــب بی تاثیــر شــدن خطــای اندازه گیــری
هنــگام ایجــاد شــیار در دیــوار یــا ســقف تــا حــدود  1ســانتی متر از هــر طــرف شــده و نصــب چــراغ
را از همیشــه ســاده تر می کنــد.
نصــب چراغ هــای تــوکار اکــووات بــه وســیله بســت های پروانــه ای صــورت می گیــرد .ایــن
بســت ها کــه از ورق  3میلی متــری تهیــه شــده ،در هــر  3متــر در شــیار تعبیه شــده پشــت بدنــه
چــراغ قــرار گرفتــه و از دو طــرف بدنــه را هــم از ابتــدا و هــم انتهــای چــراغ حفــظ می کنــد .پیــچ
موجــود در بســت ،از داخــل چــراغ بــه راحتــی و به وســیله یــک پیچ گوشــتی کنتــرل شــده و بســت
را ســفت و تنظیــم می کنــد .بدیــن ترتیــب پروفیــل بدونــه هیچ گونــه انحــراف و بــا اســتحکام بــاال،
داخــل ســقف یــا دیــوار قــرار می گیــرد.
در داخــل بدنــه نیــز رفلکتورچــراغ بــا زنجیــر بــه انتهــای بدنــه متصــل شــده تــا بــه هنــگام ســرویس
چــراغ ،بتــوان بــدون خــارج کــردن رفلکتــور ،آن را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم را در محــل
انجــام داد.
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چراغ روکار با عرض برش  6سانتی متر

چراغ های خطی روکار اکووات
اســتفاده از چراغ هــای خطــی روکار در فضاهایــی کــه امــکان
نصــب ایــن چراغ هــا بــه صــورت تــوکار وجــود نداشــته و یــا
نمایــش بدنــه چــراغ بــه عنــوان بخشــی از دکوراســیون در
نظــر گرفته می شــود می توانــد جلــوه  ای دیدنــی بــه فضــا
بخشــیده و در عیــن حــال آن را بــه خوبــی روشــن کنــد .همــه
ایــن امکانــات بــا چراغ هــای خطــی روکار اکــووات فراهــم
شده اســت.عرض کــم چراغ هــای خطــی  6ســانتی متری نیــز
باعــث زیبایــی دوچنــدان و پرطرفــدار بــودن ایــن محصــوالت
در معمــاری و نورپــردازی مــدرن شده اســت.
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چرا چراغ خطی روکار اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  95لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از )≥ 3 SDCM ( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

6cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا

نوع ماژول

قابل سفارش در تعداد دلخواه

تعداد ماژول

3000lm/m

شار نوری

32 W/M

توان

95lm/w

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

A++

SDCM

درایور الکترونیکی جریان ثابت

نوع درایور

230VAC/350mA

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

IP20

ضریب توان

≥ 10%

اعوجاج هارمونیکی کل()THD

دیفیوزر

نوع اپتیک

پلی کربنات

جنس اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد با قابلیت اتصال بدون ابزار

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای ()Through Wiring

قابلیت ترمینال

2.7 kg/m

32
watt
3000

4000

وزن

سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

نوع سطح نصبی

 1قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی
1
1
2

4
6
5

 2محل قرارگیری درایور
 3محل قرارگیری رفلکتور
 4محل قرارگیری سیم اتصال جریان

3

7

IP20

8

 5محل قرارگیری ماژول
 6دیفیوزر
 7بدنه آلومینیومی
 8رفلکتور

5700
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Osram LED Chip Set

نوع چیپ

color
PRUDUCT
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چراغ روکار با عرض برش  9سانتی متر
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چرا چراغ خطی روکار اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  95لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از ) ≥ 3 SDCM ( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• قابلیت تامین نور دو برابر با استفاده از چراغ های روکار دو الین
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

9cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا

نوع ماژول

قابل سفارش در تعداد دلخواه

تعداد ماژول

۳۰۰۰lm/m-۶۰۰۰lm/m

3.3~3.1

شار نوری

32/64 W/M

توان

95lm/w

A++

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

SDCM

درایور الکترونیکی جریان ثابت

نوع درایور

230VAC/350mA

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

IP20

ضریب توان

≥ 10%

اعوجاج هارمونیکی کل()THD

دیفیوزر

نوع اپتیک

پلی کربنات

جنس اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد با قابلیت اتصال بدون ابزار

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای ()Through Wiring

قابلیت ترمینال

3.1 ~ 3.3 kg/m

32
64
watt
3000

4000

وزن

سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

متمرکز  ،غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

نوع سطح نصبی

 1قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی
1

 2محل قرارگیری درایور
1

 3محل قرارگیری رفلکتور

2

 4محل قرارگیری سیم اتصال جریان

3

 5رفلکتور

4

5

 6دیفیوزر
 7بدنه آلومینیومی

6
7

IP20

8

 8محل قرارگیری ماژول

5700
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Osram LED Chip Set

نوع چیپ

color
PRUDUCT
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نصب و نگهداری
ــ
هماننــد ســایر چراغ هــای خطــی اکــووات ،طراحــی ،بــرش و نصــب نهایــی ایــن چراغ هــا
تمامــا توســط طراحــان و کارشناســان اکــووات صــورت می گیــرد .همان طــور کــه پیش تــر
ذکــر شــد،چراغ های روکار اکــووات بــا عــرض پروفیــل  9و  6ســانتی متر و ارتفــاع  9ســانتی متر
تولیــد می شــود .ایــن چراغ هــا بــه راحتــی و از طریــق پیــچ شــدن بــه ســقف یــا دیــوار متصــل
می شــوند.بدین ترتیــب هیــچ اتصالــی در چــراغ قابــل مشــاهده نبــوده و از ســویی دیگــر
اســتحکام چــراغ نصــب شــده تضمیــن می شــود.
در داخــل بدنــه نیــز رفلکتورچــراغ بــا زنجیــر بــه انتهــای بدنــه متصــل شــده تــا بــه هنــگام
ســرویس چــراغ ،بتــوان بــدون خــارج کــردن رفلکتــور ،آن را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم
را در محــل انجــام داد.
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چراغ آویز با عرض برش  ۶سانتی متر

چراغ های خطی آویز اکووات
چراغ هــای آویــز از دیربــاز تــا کنــون یکــی از عناصــر بصــری
زیبــا ،خــاص و در عیــن حــال کارآمــد بــه شــمار رفته انــد.
ایــن زیبایــی بــا اســتفاده از چراغ هــای خطــی دوچنــدان
شده اســت .اکــووات نیــز ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا بتوانیــد
بــا اســتفاده از چراغ هــای خطــی آویــز در رنــگ و انــدازه دلخــواه
خــود ،جلــوه ای ویــژه بــه فضــا بخشــیده و در عیــن حــال از
یــک روشــنایی بــا کیفیــت بهره منــد شــوید .عــاوه بــر ایــن،
چراغ هــای آویــز دو طرفــه ایــن امــکان را فراهــم نمــوده تــا
همزمــان فضــای بــاالی چــراغ بــه صــورت یــک خــط نورانــی
ممتــد روشــن شــده و بــرگ برنــده شــما در زیبایــی و روشــنایی
فضــای مــورد نظرتــان باشــد.
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چرا چراغ خطی آویز اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  90لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از ) ≥ 3 SDCM ( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• قابلیــت بهره منــدی از نــور دانالیــت و آپالیــت بــه صــورت همزمــان بــا اســتفاده از
چراغ هــای آویــز دو طرفــه
• قابلیــت نصــب بــا اســتفاده از کابــل آویــز و یــا آویــز تلســکوپی بــا قــدرت تحمــل وزن 20
کیلوگــرم
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

6cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

یک طرفه /دو طرفه

نوع پخش نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا

نوع ماژول

قابل سفارش در تعداد دلخواه

تعداد ماژول

۳۰۰۰lm/m-۶۰۰۰lm/m

شار نوری

32/64 W/M

توان

95lm/w

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

SDCM

Osram LED Chip Set

نوع چیپ

درایور الکترونیکی جریان ثابت

نوع درایور

230VAC/350mA

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

ضریب توان

≥ 10%

اعوجاج هارمونیکی کل()THD

دیفیوزر

color
PRUDUCT

IP20

32
64
watt

نوع اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد CEبا قابلیت اتصال بدون ابزار

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای ()Through Wiring
2.7 kg/m
سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

نوع سطح نصبی

10

 1بست آویز

2
1

3

 2دیفیوزر

5

 3محل قرارگیری ماژول
 4درایور

6

 5محل قرارگیری رفلکتور

3
4
2

 6رفلکتور

5

 7بست نگه دارنده رفلکتور

6

 8محل قرارگیری سیم اتصال جریان

7

 9بدنه آلومینیومی

8

2

4000

قابلیت ترمینال
وزن

2

3000

 10ریل مخصوص حرکت آویز

5700
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پلی کربنات

جنس اپتیک

9

A++
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چراغ آویز با عرض برش  9سانتی متر
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چرا چراغ خطی آویز اکووات؟
• ســاختار مــاژوالر بــا اســتفاده از ماژول هــای  28ســانتی متری  LEDبــا اســتاندارد جهانــی
زاگا (،)Zhagaتمامــا تولیــد اکــووات
• راندمان نوری  95لومن بر وات برای ایجاد روشنایی کافی و با کیفیت
• شــاخص نمــود رنــگ باالتــر از  )CRI>95( 95و بــا انحــراف معیــار اســتاندارد از تطابــق رنــگ
کمتــر از ) ≥ 3 SDCM ( 3
• بدون چشمک زدن ()Flicker Free
• درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از  95درصد ()PF>0.95
• چیپ  LEDبا کیفیت ساخت شرکت Osram
• بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت ،بــا پوشــش
رنــگ کــوره ای ،قابلیــت سفارشی ســازی رنــگ بــر اســاس دکوراســیون فضــا
• دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش قابلیــت یکپارچگــی بــدون بــرش تــا طــول  30متر،بــا
پخــش یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج  UVو IR
• سیم کشــی داخلــی ( ، )through wiringاســتفاده از زنجیــر نگهدارنــده رفلکتــور جهــت
آسان ســازی ســرویس چــراغ
• قابلیت تامین نور دو برابر با استفاده از چراغ های آویز دو الین
• قابلیــت نصــب بــا اســتفاده از کابــل آویــز و یــا آویــز تلســکوپی بــا قــدرت تحمــل وزن 20
کیلوگــرم
• قابلیت استفاده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته با شکل و اندازه دلخواه
• تحویل فوری سفارش ،تامین فوری قطعات و لوازم
• نصب و تجهیز تماما توسط کارشناسان نصب اکووات

9cm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی

جنس بدنه

سفید /مشکی/سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED

نوع منبع نور

ماژول 28سانتی متری تولید اکووات با استاندارد جهانی زاگا

نوع ماژول

قابل سفارش در تعداد دلخواه

تعداد ماژول

۳۰۰۰lm/m-۶۰۰۰lm/m

A++

3.3~3.1

شار نوری

95lm/w

توان

A++
color

SDCM

IP20

راندمان نوری

≥ 3 SDCM

Osram LED Chip Set
درایور الکترونیکی جریان ثابت
230VAC/350mA

نوع چیپ

color
PRUDUCT

نوع درایور

32
IP20
64
watt

جریان و ولتاژ ورودی

< 0.95

ضریب توان

≥ 10%

یکل()THD
اعوجاجهارمونیک 

دیفیوزر

نوع اپتیک

پلی کربنات

جنس اپتیک

مقاوم در برابر اشعه  ،UVپخش نور به صورت یکنواخت و پودری

ویژگی اپتیک

فشاری استاندارد CEبا قابلیت اتصال بدون ابزار

PRUDUCT

32
3000
64
watt
4000
3000

نوع ترمینال

با قابلیت اتصال زنجیره ای ()Through Wiring

قابلیت ترمینال

3.1 ~ 3.3 kg/m

4000
5700

وزن

سیم تک رشته مفتولی 0.75

نوع سیم کشی داخلی

تجاری ،اداری،مسکونی ،بخش خدمات

کاربری

غیر متمرکز

نوع پخش نور

ورقه  , MDFچوب ,رابیتس ,سیمان ,گچ برگ (کناف)

10

نوع سطح نصبی

1

 1قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی

3
1

 2دیفیوزر
 3محل قرارگیری ماژول

3

4

 4محل قرارگیری درایور
 5محل قرارگیری رفلکتور

8

5

 6رفلکتور

6

 7محل قرارگیری ماژول
 8محل قرارگیری سیم اتصال جریان

2
7

 9بدنه آلومینیومی
 10ریل مخصوص حرکت آویز

5700
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32/64 W/M

9

3.3~3.1
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نصب و نگهداری
ــ
همان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــد،چراغ های آویــز اکــووات بــا عــرض پروفیــل  6و 9
ســانتی متر و ارتفــاع  9ســانتی متر تولیــد می شــود.برای نصــب ایــن چراغ هــا نیــز کافــی اســت
پــس از تنظیــم ارتفــاع دلخــواه ،آویــز بــه ســقف پیــچ شــده و متصــل گــردد .ســپس گیــره اتصــال
در شــیار پشــت چــراغ قــرار گرفتــه و ســر دیگــر آویــز بــه آن متصــل گــردد و بدیــن ترتیــب چــراغ
بــه صــورت آویــز قــرار خواهــد گرفــت .بــرای اســتفاده از آویــز چــراغ خطــی اکــووات دو گزینــه در
اختیــار شماســت .در روش اول چــراغ بــه وســیله کابــل آویــز بــه اصطــاح "بوکســل" شــده و آویــز
نیــز بــا قابلیــت تغییــر طــول تــا  1/5متــر ،بــه ســقف متصــل می شــود .در ایــن روش چــراغ نهایتــا
بــه وســیله یــک ســیم بی رنــگ کــه از کنــار کابــل عبــور کــرده و بــه جریــان الکتریســیته متصــل
اســت ،روشــن می شــود.
در روش دوم هماننــد چراغ هــای ریلــی ،بــه جــای کابــل آویــز از آویــز تلســکوپی اســتفاده
می شــود .ایــن آویــز بــا طــول متغیــر  35تــا  70ســانتی متر در مقایســه بــا کابــل ،ضخامــت
بیشــتری داشــته امــا سیم کشــی الکتریســیته از داخــل آن عبــور کــرده و بنابرایــن نیــازی بــه
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اســتفاده از ســیم بی رنــگ در خــارج از کار نیســت .یــک ســر آویــز تلســکوپی هماننــد کابــل بــه گیــره قــرار گرفتــه در پشــت
بدنــه چــراغ متصــل شــده و طــرف دایــره شــکل دیگــر آن بــه دیــوار متصــل می گــردد.
هــر کــدام از آویــز هــا توانایــی تحمــل حداکثــر وزن  20کیلوگــرم را داراســت بنابراین در هــر دو روش اتصال ،ســازه از اســتحکام
کافــی برخــوردار بــوده و بــه هیــچ وجــه دچار مشــکل عــدم تحمــل وزن چــراغ نخواهد شــد.
نکتــه مهــم در نصــب ایــن چــراغ ،هم تــراز بــودن آویزهــا در ابتــدا بــه جهــت عــدم انحــراف چــراغ و جلوگیــری از ســنگینی آن
در یــک طــرف می باشــد.
در داخــل بدنــه چــراغ نیــز رفلکتوربــا زنجیــر بــه انتهــای بدنــه متصــل شــده تــا بــه هنــگام ســرویس چــراغ ،بتــوان بــدون
خــارج کــردن رفلکتــور ،آن را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم را در محــل انجــام داد.
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