
MODULAR LED

LINEAR LIGHTS

دفتر مرکزی:
تهران، خایابن مالصدرا، خایابن شیرازی شاملی، انتاهی خایابن پردیس، 

نبش بن بست سوم، پالک ۲ طبقه اول. تلفن: ۰۲۱-۵۸۶۴۲

اکراخنه شامره ۱:
تهران، شهرساتن قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خایابن صنعت، خایابن 

سهند نوین، پالک ۳۱    /    تلفن: ۰۲۱-۴۶۰۷۱۵۹۵

اکراخنه شامره ۲:
تهران، شهرساتن قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خایابن گلبرگ جنوبی، 

کوچه، آتش ناشنی، پالک ۱۳





عبــور از محدودیــت اه همیشــه لذت بخــش بــوده و بــه ویــژه در معــاری و چیــدامن فــای داخلــی، 
تجربــه ای بی نظیــر بــه شــار مــی رود. در صایــع روشــایی ایــن امــر اب تولیــد چــراغ اهی خطــی مــدرن  
ــمند و  ــردازی هوش ــدرن و نورپ ــاری پاسم ــن مع ــد بی ــوان اب پیون ــده ات بت ــر ش ال ای دی اماکن پذی
اناسن محــور، در هــر فــا، اب هــر انــدازه و شــکل دلخــواه، از مــزاایی ایــن چــراغ اه بهــره بــرد، خطــی 
نورانــی کــه ات ابــد ادامــه خواهــد داشــت. مجموعــه اکــووات نیــز اب تولیــد تــاام داخلــی ایــن دســته 
از محصــوالت ســعی داشــته ات محــدوده انتــاب شــا بــرای نورپــردازی ایــده آل فــای مــورد نظــر را 
اب اســتافده از چــراغ اهی خطــی طراحی شــده ماطبــق اب جدیدتریــن اســاندارداهی جاهنــی، گســترش 
ــل اهی  ــی نس ــراغ اهی خط ــه چ ــوط ب ــکالت مرب ــووات مش ــی اک ــراغ اهی خط ــی چ ــد. در طراح ده
ــه ات  ــراغ گرفت ــات از امژول PCB چ ــی قط ــی تام ــد داخل ــده و اب تولی ــع ش ــود، مرتف ــته موج گذش
دیفیــوزراهی شــیری و اتــاالت مربوطــه توســط اکــووات، ســعی شــده ات در کمتریــن زامن ممکــن 
بــه نــازاهی مصرف کننــداگن اپســخ داده شــود. انگفتــه نانــد کــه تامــی چــراغ اهی خطــی اکــووات 
ــوط  ــخات مرب ــر مش ــگ و اسی ــود رن ــص نم ــدار اشخ ــترین مق ــت، بیش ــت اسخ ــن کیفی در ابالتری
بــه چــراغ اهی خطــی تولیــد شــده و ضانــت 5 اسلــه و بــی قیــد و شــرط ایــن دســته از محصــوالت، 

ــر ایــن امــر می ابشــد. گواهــی ب

خطی به روشنی روز



کیفیت و مقدار نور:
ــ

چــراغ اهی خطــی اکــووات نــوری برابــر اب 95 لومــن در هــر وات و اشخــص نمــود رنــگ )CRI( ابالتــر 
از 95 را از خــود اسطــع می کنــد. ایــن مقــدار در هــر متــر چــراغ خطــی اکــووات اب مصــرف 32 وات، 
ــرده و در  ــن ک ــن را اتمی ــادل ۴3۰۰ لوم ــوری م ــرف ۴5 وات، ن ــن و ای اب مص ــادل 3۰۰۰ لوم ــوری م ن

عیــن ظرافــت و طراحــی هنرمندانــه، فــای مــورد نــاز شــا را بــه خوبــی روشــن خواهــد نمــود.

بدنه 
ــ

ــه  ــوره ای تهی ــگ ک ــراه اب رن ــت هم ــترود اب کیفی ــوم اکس ــووات از آلومینی ــی اک ــراغ اهی خط ــه چ بدن
شده اســت. در صــورت آســیب ندیــدن بدنــه چــراغ خطــی اب ضربــه فیزیکــی، می تــوان بــرای 
ــراغ را  ــل چ ــاه امژول اهی داخ ــاز تن ــورد ن ــرده و در زامن م ــتافده ک ــت اس ــه ای اثب ــه از بدن همیش
تعویــض نمــود. طراحــی پروفیــل چــراغ خطــی اکــووات بــه گونــه ای بــوده کــه اب افزایــش اســتحاکم 
اسزه، در گــذر زامن هیــچ دفرمگــی و تغییــر شــکلی در طــول چــراغ رخ نــداده و دیفیــوزر موجــود 
در چــراغ در اجی خــود اثبــت ابقــی خواهــد امنــد. ایــن نکتــه از ایــن جهــت مهــم اســت کــه اسخــار 
اسزه ســقف ای دیــوار ممکــن اســت اب فــار بــه یــک بدنــه آلومینیومــی ضعیــف، در طوالنــی مــدت 
موجــب تغییــر شــکل بدنــه شــده و ایــن امــر ناهیــا موجــب اجباجیــی و راهیــی دیفیــوزر چــراغ و 
تغییــر شــکل آن می گــردد. بابرایــن راعیــت شــدن ایــن نکتــه و کیفیــت ابالی بدنــه چــراغ خطــی 

بــه هنــام اســتافده از یــک چــراغ خطــی بســار احئــز اهمیــت اســت.



اسخاتر امژوالر اب امژول اساتندارد زااگ تولید اکووات
ــ

چــراغ اهی خطــی اکــووات اب امژول اهی 7، 1۴ و 28 اسنتی متــری جــراین اثبــت دارای اســاندارد جاهنــی 
زااگ )Zhaga( تولیــد می شــوند. تنــوع ابــادی ایــن امژول اه ابعــث شــده ات ابــاد ناهیــی چــراغ خطــی 
ــس 3.5  ــر تلوران ــد. )حداکث ــا ابش ــر ش ــورد نظ ــاد م ــق اب اب ــر تطبی ــه اب حداکث ــووات، همیش اک
اسنتی متــر(. امژول اهی جــراین اثبــت اکــووات اب اســتافده از چیــپ  OSRAM اب رانــدامن نــوری بیــش 
ــر  ــا را در ه ــب ش ــور ماس ــر ن ــدن از 35۰ ات ۴5۰ میلی آمپ ــو ش ــت درای ــراه اب اقبلی از 95Lm/W هم
فــا اتمیــن می کنــد. اسخــار امژوالر چــراغ خطــی اکــووات اب امژول اهی جــراین اثبــت اســاندارد زااگ، 
ابعــث شــده ات عــالوه بــر نوردهــی بهتــر نســبت بــه چــراغ اهی خطــی مابــه و عــدم افــت نــور، اب 

تولیــد حــرارت کمتــر، طــول عمــر چــراغ خطــی افزایــش ایبــد.  

امژول ولاتژ اثبت امژول جراین اثبت اساتندارد زااگ

اماکن افت نور در طول خط نوری اب وجود ماقومت 

الکتریکی

عدم افت نور

اکهش طول عمر قطاعت به دلیل حرارت طول عمر ابال

نایز به جست و جو برای تهیه امژول ماشبه در صورت 

سوختن

اقبلیت اجیگزینی اب تاممی امژول اهی اساتندارد 

زااگ

حرارت زاید به دلیل استافده از ماقومت الکتریکی حرارت کم



اگرانتی ۵ اسله بی قید و شرط چراغ اهی خطی اکووات
ــ

ــی آن،  ــت واقع ــوالت و ضان ــداگری محص ــار، امن ــدی بس ــا و اکرآم ــی زی ــار طراح ــلا در ک مس
امتــازی ویــژه بــرای اکرفــراماین و مصرف کننــداگن محصــوالت روشــایی اســت. پنــج اسل ضانــت 
تعویــض بی قیــد و شــرط محصــوالت خطــی اکــووات، مهــر اطمیانــی بــر انتــاب ایــن محصــوالت 
در هــر پــروژه اعــم از اداری و تــاجری بــوده و خــال شــا را از امنــداگری و کیفیــت ماســب یــک چــراغ 

خطــی ال ای دی، راحــت خواهــد کــرد. کیفیــت جاهنــی، ضانتــی جاهنــی را می طلبــد.
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چراغ خطی تواکر
بدون لبه

عرض پروفیل 3.5 اسنتی متر

چراغ خطی رواکر
عرض پروفیل 6 اسنتی متر

چراغ خطی رواکر
عرض پروفیل 9 اسنتی متر

)تک الین/ دو الین(

چراغ خطی آویز
عرض پروفیل 3.5اسنتی متر

چراغ خطی آویز
عرض پروفیل 6 اسنتی متر

) یک طرفه/دو طرفه(

چراغ خطی آویز
عرض پروفیل 9 اسنتی متر

) تک الین/ دو الین(

چراغ خطی تواکر
بدون لبه

عرض پروفیل 6 اسنتی متر

چراغ خطی تواکر
بدون لبه

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

چراغ خطی تواکر
عرض پروفیل 6 اسنتی متر

چراغ خطی تواکر
عرض پروفیل 9 اسنتی متر

)تک الین/ دو الین(

چراغ خطی رواکر
عرض پروفیل 3.5 اسنتی متر
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چراغخطیتوکاربدونلبهباعرض3.5سانتیمتر
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ــی زااگ 	  ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(،تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥  3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنه تقویت شده آلومینیومی اکسترود بدون دفرمگی در طوالنی مدت	 
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
 	 )through wiring( سیم کشی داخلی  
 	MDF نصب به وسیله ابله اهی آلومینیومی اقبل تنظیم بر ااسس  ضاخمت انواع کانف و 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی تواکر اکووات؟
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3.5 cm

2

3

4
5

10

1
6

7

8

9

کپ انتاهیی. 	

محل قرارگیری رفلکتور. 	

رفلکتور. 3

 گیره نگه دارنده رفلکتور. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

 محل قرارگیری سیم اتال جراین. 	

 شار محل قرارگیری ابله. 	

 محل قرارگیری درایور. 	

 ابله متحرک نصب چراغ . 	

بدنه آلومینیومی. 		

عرض پروفیل 3.5 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 1 0 %

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

نوع لبه بدون لبه- همراه اب ابله متحرک اب اقبلیت تنظیم ارتافع بر ااسس ضاخمت سطح نصب

ضامت ماسب سطوح نصب   8/ 12 / 16/ 20 mm

A++

wa�

32
45

IP20

3000

5700

4000
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چراغخطیتوکاربدونلبهباعرض6سانتیمتر
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ــی زااگ 	  ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنه تقویت شده آلومینیومی اکسترود بدون دفرمگی در طوالنی مدت	 
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
 	MDF نصب به وسیله ابله اهی آلومینیومی اقبل تنظیم بر ااسس  ضاخمت انواع کانف و 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات	 

چرا چراغ خطی تواکر اکووات؟
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کپ انتاهیی. 	

محل قرارگیری رفلکتور. 	

رفلکتور. 3

گیره نگه دارنده رفلکتور. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 	

شار محل قرارگیری ابله. 	

محل قرارگیری درایور. 	

ابله متحرک نصب چراغ . 	

بدنه آلومینیومی. 		

عرض پروفیل 6 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 2.7  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

نوع لبه بدون لبه- همراه اب ابله متحرک اب اقبلیت تنظیم ارتافع بر ااسس ضاخمت سطح نصب

ضامت ماسب سطوح نصب   8/ 12 / 16/ 20 mm

A++

wa�

32
45

IP20

3000

5700

4000
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ــی زااگ 	  ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنه تقویت شده آلومینیومی اکسترود بدون دفرمگی در طوالنی مدت	 
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت اتمین نور دو برابر اب استافده از چراغ اهی تواکر دو الین	 
 	MDF نصب به وسیله ابله اهی آلومینیومی اقبل تنظیم بر ااسس  ضاخمت انواع کانف و
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات	 

چرا چراغ خطی تواکر اکووات؟
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9 cm

کپ انتاهیی. 	

محل قرارگیری رفلکتور. 	

رفلکتور. 3

گیره نگه دارنده رفلکتور. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 	

شار محل قرارگیری ابله. 	

محل قرارگیری درایور. 	

ابله متحرک نصب چراغ . 	

بدنه آلومینیومی. 		

عرض پروفیل 9 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m- 6000Lm/m- 9100Lm/m

توان   32 W/m -  45 W/m - 64 W/m -  90W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 3.1 - 3.3  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

نوع لبه بدون لبه- همراه اب ابله متحرک اب اقبلیت تنظیم ارتافع بر ااسس ضاخمت سطح نصب

ضامت ماسب سطوح نصب   8/ 12 / 16/ 20 mm

A++

wa�

32
90

IP20

3000

5700

4000
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ــی از  ــه، در یک ــرک بدن ــه اهی متح ــدا لب ــووات، ابت ــه اک ــدون لب ــواکر ب ــی ت ــراغ خط ــب چ ــرای نص ب
ارتــافع اهی 9 ، 17،13 و ای 21 میلی متــر تنظیــم مــی  شــود. ات پــس از قرارگیــری در داخــل اسزه کــاف، 
پشــت ضامــت آن قــرار گرفتــه و چــراغ را نگــه دارد. ایــن ارتــافع اه مربــوط بــه ضامــت اهی مختلف 
کــاف و ای MDF بــوده و ورق اه اب ضامــت یــک میلی متــر کمتــر از اسیــزاهی گفتــه شــده، ماســب 

قرارگیــری چــراغ هســتند.

البتــه توصیــه ام اســتافده از گــچ  بــرگ 12 میلی متــری و بابرایــن تنظیــم لبــه در شــار مربــوط بــه 
ــت. ــری اس ــافع 13 میلی مت ارت

ــرمته از  ــچ س ــتافده از پی ــواکر اب اس ــی ت ــراغ خط ــه چ ــاف، بدن ــل اسزه ک ــش از تکمی ــن پی هم چنی
داخــل بــه شــبکه فلــزی ای چوبــی اسزه کــاف متصــل شــده و بدیــن ترتیــب، چــراغ در داخــل ســقف 
ای دیــوار اکمــال مــاهر شــده و فیکــس می  شــود. پــس از اتــال بدنــه و نصــب قطــات ماطبــق اب 
اسیــر چــراغ اهی خطــی، اسزه کــاف تکمیــل شــده و پیــش از رنــگ کــردن آن، محــل درزاهی بیــن 
ــوار در ناهیــت موجــب  ــر می شــود. رنــگ کــردن ناهیــی ســقف و دی ــه پ لبــه چــراغ و کــاف، اب بتون
ــال  ــده و آن را اکم ــقف ش ــی و اسزه س ــراغ خط ــور چ ــع ن ــن منب ــه بی ــه افصل ــن هرگون ــن رفت از بی

ــد. ــش می ده ــت نای یکدس

نصب چراغ خطی تواکر بدون لبه
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ــی زااگ 	 24  /  ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ

)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات
  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
 نصــب بــه  وســیله بســت پروانــه  ای تولیــد شــده از جنــس ورق 3 میلی متــری بــه جهــت ایــاجد 	 

اســتحاکم اکفــی
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی تواکر اکووات؟
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کپ انتاهیی. 	

محل قرارگیری رفلکتور. 	

رفلکتور. 3

گیره نگه دارنده رفلکتور. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 	

قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی. 	

محل قرارگیری درایور. 	

بست پروانه ای . 	

لبه چراغ تواکر. 		

عرض پروفیل 6 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 2.7  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

A++

wa�

32
45

IP20

3000

5700

4000

color
PRUDUCT
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ــی زااگ 	 28  /  ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ

)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات
  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
 نصــب بــه وســیله بســت پروانــه ای تولیــد شــده از جنــس ورق 3 میلی متــری بــه جهــت ایــاجد 	 

اســتحاکم اکفــی
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی تواکر اکووات؟
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11cm

A++

3.1˜3.3

IP20IP20

wa�

32
90

3000

5700

4000

color
PRUDUCT

عرض پروفیل 9 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m- 6000Lm/m- 9100Lm/m

توان   32 W/m -  45 W/m - 64 W/m -  90W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 3.1 - 3.3  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

کپ انتاهیی. 	

محل قرارگیری رفلکتور. 	

رفلکتور. 3

گیره نگه دارنده رفلکتور. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 	

قوطی جهت تقویت بدنه آلومینیومی. 	

محل قرارگیری درایور. 	

بست پروانه ای . 	

لبه چراغ تواکر. 		
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ــور  یکــی از نــاکت مهــم هنــام طراحــی و اجنایــی چــراغ  اهی خطــی، مســئله ایــاجد یــک خــط ن
زاویــه  دار اســت. ســختی  اهی ایــاجد یــک خــط نــوری زاویــه  دار پیوســته بــدون نــااین شــدن بــرش 
ــووات  ــت. اک ــه   اس ــار می  رفت ــه ش ــی ب ــراغ خط ــداران چ ــی  اهی خری ــواره از نگران ــم، هم اهی انمنظ
ــه  دار  ــوری زاوی ــوط ن ــتن خط ــه از داش ــرای همیش ــا را ب ــال ش ــب خ ــل نص ــی مراح ــاجم تام اب ان
پیوســته راحــت خواهد کــرد. پــس از اجنایــی و طراحــی ابــاد دقیــق مــورد نــاز بــرای بــرش توســط 
ــل  ــی مراح ــوار، تام ــقف ای دی ــرای س ــئول اج ــالاعت اب مس ــن اط ــادل ای ــووات و ت ــااسن اک اکرش
ــز  ــدا و نی ــار در ابت ــل ش ــه داخ ــذاری بدن ــردن( و اکرگ ــی  بر ک ــالاح افرس ــه دار )اصط ــرش اهی زاوی ب
ــاجم  ــووات ان ــب اک ــااسن نص ــط اکرش ــاام توس ــراغ ت ــی چ ــردن ناهی ــن ک ــور و روش ــب رفلکت نص

خواهــد شــد. 

چــراغ اهی تــواکر بــرش 9 اکــووات اب عــرض پروفیــل 11 اسنتی متــر و بــرش 6 اکــووات اب عــرض پروفیــل 
ــت  ــار جه ــاجد ش ــرای ای ــن ب ــود. بابرای ــد می ش ــر تولی ــق 9 اسنتی مت ــر دو اب عم ــر، ه 8 اسنتی مت
ــه  ــر ب ــت ) 1 اسنتی مت ــاز اس ــرش ن ــق ب ــر عم ــه 1۰ اسنتی مت ــووات ب ــواکر اک ــی ت ــراغ خط ــب چ نص
ــث  ــرش 9، ابع ــواکر ب ــراغ اهی ت ــری چ ــرض 11 اسنتی مت ــر، ع ــویی دیگ ــات(. از س ــور قط ــت ابدخ جه
شــده ات ایــن چــراغ اه در شــاراهیی از عــرض 9 اسنتی متــر گرفتــه ات 11 اسنتی متــر بــه راحتــی اقبــل 
ــرض 6 ات 8  ــاراهیی اب ع ــز ش ــرش 6 نی ــواکر ب ــراغ اهی ت ــرای چ ــب ب ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــب ابش نص
ــام  ــری هن ــاطی اندازه گی ــدن خ ــر ش ــب بی اتثی ــر موج ــن ام ــود. ای ــد ب ــب خواهن ــر ماس اسنتی مت
ایــاجد شــار در دیــوار ای ســقف ات حــدود 1 اسنتی متــر از هــر طــرف شــده و نصــب چــراغ خطــی را از 

ــد. ــر می کن ــه اسده ت همیش

ــت  ــن بس ــرد. ای ــورت می  گی ــه  ای ص ــت  اهی پروان ــیله بس ــه وس ــووات ب ــواکر اک ــراغ  اهی ت ــب چ نص
اهکــه از ورق اهی 3 میلی متــری آبــاکری شــده تهیــه گردیــده اســت، در هــر 2 الــی 3 متــر در شــار 
تعبیــه  شــده پشــت بدنــه چــراغ قــرار گرفتــه و از دو طــرف بدنــه را حفــظ می  کنــد. پیــچ موجــود در 
ــفت  ــت را س ــده و بس ــرل ش ــتی کنت ــک پیچ  گوش ــیله ی ــی و به  وس ــه راحت ــراغ ب ــل چ ــت، از داخ بس
ــل  ــتحاکم ابال، داخ ــراف و اب اس ــه انح ــدون هیچ  گون ــل ب ــب پروفی ــن ترتی ــد. بدی ــم می  کن و تنظی

ــرد. ــرار می گی ــوار ق ــقف ای دی س

در داخــل بدنــه نیــز رفلکتــور چــراغ اب زنجیــر بــه انتــاهی بدنــه متصــل شــده ات بــه هنــام ســرویس 
چــراغ، بتــوان بــدون اخرج کــردن رفلکتــور، آن  را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم را در محــل 

انــاجم داد.

نصب چراغ خطی تواکر لبه دار
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چراغخطیروکارباعرض3.5سانتیمتر

چراغ اهی خطی رواکر اکووات

اســتافده از چــراغ اهی خطــی رواکر در فااهیــی کــه امــاکن 
نصــب ایــن چــراغ اه بــه صــورت تــواکر وجــود نداشــته و ای 
نایــش بدنــه چــراغ بــه عنــوان بخشــی از دکوراســیون در نظــر 
گرفته می شــود می توانــد جلــوه ای دیدنــی بــه فــا بخشــیده 
و در عیــن احل آن را بــه خوبــی روشــن کنــد. همــه ایــن امــاکانت 
اب چــراغ اهی خطــی رواکر اکــووات فراهــم شده اســت. عــرض 
کــم چــراغ اهی خطــی 3.5 اسنتی متــری نیــز ابعــث زیایــی 
ــاری و  ــوالت در مع ــن محص ــودن ای ــدار ب ــدان و پرطرف دوچن

ــت. ــدرن شده اس ــردازی م نورپ
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ــی زااگ 	 4 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3 SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
ــش 	  ــدت، اب  پوش ــی م ــی در طوالن ــدون دفرمگ ــترود ب ــی اکس ــده آلومینیوم ــه تقویت ش   بدن

ــا ــیون ف ــر ااسس دکوراس ــگ ب ــی اسزی رن ــت سافرش ــوره ای، اقبلی ــگ ک رن
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی رواکر اکووات؟
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هیت سینک. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 3

درایور. 	

بدنه آلومینیومی. 	

دیفیوزر. 	

عرض پروفیل 3.5 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

A++

IP20

wa�

32
45

3000

5700

4000

color
PRUDUCT
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چراغخطیروکارباعرض6سانتیمتر
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ــی زااگ 	 8 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

)≥ 3  SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات	 

چرا چراغ خطی رواکر اکووات؟
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 	    بست آویز

 	   دیفیوزر

 3  محل قرارگیری امژول

 	  درایور

 	  محل قرارگیری رفلکتور 

 	  رفلکتور

 	  بست نگه دارنده رفلکتور

 	  محل قرارگیری سیم اتال جراین

 	  بدنه آلومینیومی

 		  ریل مخصوص حرکت آویز

A++

IP20IP20

3000

5700

4000

wa�

32
45

color
PRUDUCT

عرض پروفیل 6 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 2.7  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(
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ــی زااگ 	 2 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

) ≥ 3  SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت اتمین نور دو برابر اب استافده از چراغ اهی رواکر دو الین	 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات	 

چرا چراغ خطی رواکر اکووات؟
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 	    ستون اهی تقویت بدنه آلومینیومی

 	   دیفیوزر

 3  محل قرارگیری امژول

 	  محل قرارگیری درایور

 	  محل قرارگیری رفلکتور 

 	  رفلکتور

 	  محل قرارگیری امژول

 	  محل قرارگیری سیم اتال جراین

 	  بدنه آلومینیومی

 		  ریل مخصوص حرکت آویز

عرض پروفیل 9 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m- 6000Lm/m- 9100Lm/m

توان   32 W/m -  45 W/m - 64 W/m -  90W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 3.1 - 3.3  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(
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هاننــد اسیــر چــراغ اهی خطــی اکــووات، طراحــی، بــرش و نصــب ناهیــی ایــن چــراغ اه تــاام توســط 
ــراغ اهی  ــد، چ ــر ش ــر ذک ــه پیش ت ــور ک ــرد. هان ط ــورت می گی ــووات ص ــااسن اک ــرااحن و اکرش ط
رواکر اکــووات اب عــرض پروفیــل 3.5 و 6 و 9 اسنتی متــر و ارتــافع 9 اسنتی متــر تولیــد می شــود. ایــن 
ــب  ــن ترتی ــوند. بدی ــل می ش ــوار متص ــقف ای دی ــه س ــدن ب ــچ ش ــق پی ــی و از طری ــه راحت ــراغ اه ب چ
ــده  ــب ش ــراغ نص ــتحاکم چ ــر اس ــویی دیگ ــوده و از س ــده نب ــل ماه ــراغ اقب ــی در چ ــچ اتال هی

ــود. ــن می ش تضمی

در داخــل بدنــه نیــز رفلکتــور چــراغ اب زنجیــر بــه انتــاهی بدنــه متصــل شــده ات بــه هنــام ســرویس 
چــراغ، بتــوان بــدون اخرج کــردن رفلکتــور، آن را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم را در محــل 

انــاجم داد.

نصب چراغ خطی رواکر 
ــ
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چراغ اهی خطی آویز اکووات 

ــز از دیــرابز ات کنــون یکــی از عاصــر بصــری زیــا،  چــراغ اهی آوی
ــی  ــن زیای ــد. ای ــار رفته ان ــه ش ــد ب ــن احل اکرآم اخص و در عی
اب اســتافده از چــراغ اهی خطــی دوچنــدان شده اســت. اکــووات 
از  اســتافده  اب  بتوانیــد  ات  فراهــم کــرده  را  امــاکن  ایــن  نیــز 
چــراغ اهی خطــی آویــز در رنــگ و انــدازه دلخــواه خــود، جلــوه ای 
ویــژه بــه فــا بخشــیده و در عیــن احل از یــک روشــایی اب 
ــز دو  ــراغ اهی آوی ــن، چ ــر ای ــالوه ب ــوید. ع ــد ش ــت بهره من کیفی
ــای ابالی  ــزامن ف ــوده ات هم ــم نم ــاکن را فراه ــن ام ــه ای طرف
چــراغ بــه صــورت یــک خــط نورانــی ممتــد روشــن شــده و بــرگ 
برنــده شــا در زیایــی و روشــایی فــای مــورد نظــراتن ابشــد. 

چراغخطیآویزباعرض3.5سانتیمتر
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ــی زااگ 	 8 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

) ≥ 3  SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت نصب اب استافده از اکبل آویز و ای آویز تلسکوپی  اب  قدرت تحمل وزن 20 کیلوگرم	 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی آویز اکووات؟
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عرض پروفیل 3.5 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m

توان 32  W/m - 45  W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(

A++

IP20

wa�

32
45

3000

5700

4000

color
PRUDUCT

هیت سینک. 	

محل قرارگیری امژول اه. 	

محل قرارگیری سیم اتال جراین. 3

درایور. 	

بدنه آلومینیومی. 	

دیفیوزر. 	

5

3

6

5

4
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ــی زااگ 	 2 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

) ≥ 3  SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
 اقبلیــت بهره منــدی از نــور دانالیــت و آپالیــت  بــه صــورت همــزامن اب اســتافده از چــراغ اهی آویــز 	 

طرفه دو 
  اقبلیت نصب اب استافده از اکبل آویز و ای آویز تلسکوپی  اب  قدرت تحمل وزن 20 کیلوگرم	 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی آویز اکووات؟



PA
G

E
 /  5

3

1

9

2

4

8

6

2

2

2

10

3

3

5

5

6

7

 	    بست آویز

 	   دیفیوزر

 3  محل قرارگیری امژول

 	  درایور

 	  محل قرارگیری رفلکتور 

 	  رفلکتور

 	  بست نگه دارنده رفلکتور

 	  محل قرارگیری سیم اتال جراین

 	  بدنه آلومینیومی

 		  ریل مخصوص حرکت آویز

A++

IP20

wa�
36

3000

5700

4000

color
PRUDUCT

عرض پروفیل 6 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m- 6000Lm/m- 9100Lm/m

توان   32 W/m -  45 W/m - 64 W/m -  90W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 2.7  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(
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ــی زااگ 	 6 ــاندارد جاهن ــری LED اب اس ــتافده از امژول اهی 28، 14 و 7 اسنتی مت ــار امژوالر اب اس   اسخ
)Zhaga(، تــاام تولیــد اکــووات

  راندامن نوری 95 لومن بر وات برای ایاجد روشانیی اکفی و اب کیفیت 	 
  اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از CRI>95( 95( و اب انحــراف معــار اســاندارد از تاطبــق رنــگ کمتــر 	 

) ≥ 3  SDCM( 3 از
 	)Flicker Free( بدون چشمک زدن  
 	)PF>0.95( درایور الکترونیکی اب ضریب توان بیش از 95 درصد  
 	Osram اب کیفیت اسخت شرکت LED چیپ  
  بدنــه تقویت شــده آلومینیومــی اکســترود بــدون دفرمگــی در طوالنــی مــدت، اب پوشــش رنــگ 	 

کــوره ای، اقبلیــت سافرشــی اسزی رنــگ بــر ااسس دکوراســیون فــا
  دیفیــوزر شــیری ضــد خــط و خــش اقبلیــت یکاپرچگــی بــدون بــرش ات طــول 30 متــر، اب پخــش 	 

IR و UV یکنواخــت نــور و جلوگیــری از امــواج
جهــت 	  رفلکتــور  نگه دارنــده  زنجیــر  از  اســتافده   ،)through wiring( داخلــی  سیم کشــی    

آاسن اسزی ســرویس چــراغ
  اقبلیت اتمین نور دو برابر اب استافده از چراغ اهی آویز دو الین	 
  اقبلیت نصب اب استافده از اکبل آویز و ای آویز تلسکوپی  اب  قدرت تحمل وزن 20 کیلوگرم	 
  اقبلیت استافده به صورت خطوط نوری جدا و پیوسته اب شکل و اندازه دلخواه	 
  تحویل فوری سافرش، اتمین فوری قطاعت و لوازم	 
  نصب و تجهیز تاام توسط اکرشاناسن نصب اکووات 	 

چرا چراغ خطی آویز اکووات؟
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 	    ستون اهی تقویت بدنه آلومینیومی

 	   دیفیوزر

 3  محل قرارگیری امژول

 	  محل قرارگیری درایور

 	  محل قرارگیری رفلکتور 

 	  رفلکتور

 	  محل قرارگیری امژول

 	  محل قرارگیری سیم اتال جراین

 	  بدنه آلومینیومی

 		  ریل مخصوص حرکت آویز

عرض پروفیل 9 cm

جنس بدنه آلومینیوم اکسترودی

نوع منبع نور LED امژول

نوع امژول امژول 28، 14 و 7 اسنتی متری تولید اکووات اب اساتندارد جاهنی زااگ

تعداد امژول اقبل سافرش در تعداد دلخواه

اشر نوری 2700Lm/m-4300 Lm/m- 6000Lm/m- 9100Lm/m

توان   32 W/m -  45 W/m - 64 W/m -  90W/m

راندامن نوری 95 Lm/W 

SDCM ≥ 3  SDCM

نوع چیپ Osram LED Chipset

نوع درایور درایور الکترونیکی جراین اثبت

جراین و ولاژ ورودی 230VAC/350mA

)PF( ضریب توان < 0.95

)THD( اعواجج اهرمونیکی کل ≥ 10%

نوع اپتیک دیفیوزر

جنس اپتیک پلی کربانت

ویژگی اپتیک ماقوم در برابر اشعه UV، پخش نور به صورت یکنواخت و پودری

نوع ترمیال فاشری اساتندارد اب اقبلیت اتاصل بدون ابزار

اقبلیت ترمیال )Through Wiring( اب اقبلیت اتاصل زنجیره ای

وزن 3.1 - 3.3  Kg/m

نوع سیم کشی داخلی سیم تک رشته مفتولی 0.75

اکربری تاجری، اداری، مسکونی، بخش خدامت

نوع پخش نور  غیر متمرکز

نوع سطح نصبی ورقه MDF، چوب، رابیتس، سیامن، گچ برگ )کانف(
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هان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــد،چراغ اهی آویــز اکــووات اب عــرض پروفیــل  3.5 و 6 و 9 اسنتی متــر 
و ارتــافع 9 اسنتــی  متــر تولیــد می شــود. بــرای نصــب ایــن چــراغ اه نیــز اکفــی اســت پــس از تنظیــم 
ارتــافع دلخــواه، آویــز بــه ســقف پیــچ شــده و متصــل گــردد. ســپس گیــره اتــال در شــار پشــت 
چــراغ قــرار گرفتــه و ســر دیگــر آویــز بــه آن متصــل گــردد و بدیــن ترتیــب چــراغ بــه صــورت آویــز قرار 
خواهــد گرفــت. بــرای اســتافده از آویــز چــراغ خطــی اکــووات دو گزینــه در اختــار شاســت. در روش 
اول چــراغ بــه وســیله اکبــل آویــز بــه اصطــالح "بوکســل" شــده و آویــز نیــز اب اقبلیــت تغییــر طــول 
ات 1.5 متــر، بــه ســقف متصــل می شــود. در ایــن روش چــراغ ناهیــا بــه وســیله یــک ســیم بــی  رنــگ 

کــه از کــار اکبــل عبــور کــرده و بــه جــراین الکتریســیته متصــل اســت، روشــن می شــود.

در روش دوم هاننــد چــراغ اهی ریلــی، بــه اجی اکبــل آویــز از آویــز تلســکوپی اســتافده می شــود. 
ایــن آویــز اب طــول متغیــر 35 ات 7۰ اسنتی متــر در ماقیســه اب اکبــل، ضامــت بیشــتری داشــته اام 
سیم کشــی الکتریســیته از داخــل آن عبــور کــرده و بابرایــن نــازی بــه اســتافده از ســیم بی رنــگ 
ــت  ــه در پش ــرار گرفت ــره ق ــه گی ــل ب ــد اکب ــکوپی هانن ــز تلس ــر آوی ــک س ــت. ی در اخرج از اکر نیس

نصب چراغ خطی آویز
ــ
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بدنــه چــراغ متصــل شــده و طــرف دایــره شــکل دیگــر آن بــه دیــوار متصــل می گــردد. 

ــتحاکم  ــال، اسزه از اس ــن در هــر دو روش ات ــت بابرای ــرم را داراس ــر وزن 2۰ کیلوگ ــل حداکث ــی تحم ــز اه تواانی ــدام از آوی ــر ک ه
اکفــی برخــوردار بــوده و بــه هیــچ وجــه داچر مشــکل عــدم تحمــل وزن چــراغ نخواهــد شــد.

 نکتــه مهــم در نصــب ایــن چــراغ، هم تــراز بــودن آویــزاه در ابتــدا بــه جهــت عــدم انحــراف چــراغ و جلوگیــری از ســنگینی آن در 
یــک طــرف می ابشــد.

در داخــل بدنــه چــراغ نیــز رفلکتــور اب زنجیــر بــه انتــاهی بدنــه متصــل شــده ات بــه هنــام ســرویس چــراغ، بتــوان بــدون اخرج 
کــردن رفلکتــور، آن را از بدنــه آویــزان کــرده و تعمیــرات الزم را در محــل انــاجم داد.
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MODULAR LED

LINEAR LIGHTS

دفتر مرکزی:
تهران، خایابن مالصدرا، خایابن شیرازی شاملی، انتاهی خایابن پردیس، 

نبش بن بست سوم، پالک ۲ طبقه اول. تلفن: ۰۲۱-۵۸۶۴۲

اکراخنه شامره ۱:
تهران، شهرساتن قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خایابن صنعت، خایابن 

سهند نوین، پالک ۳۱    /    تلفن: ۰۲۱-۴۶۰۷۱۵۹۵

اکراخنه شامره ۲:
تهران، شهرساتن قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خایابن گلبرگ جنوبی، 

کوچه، آتش ناشنی، پالک ۱۳


