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ایناج همه چیز مثل روز روشن است!

ــه در  ــد ک ــرمد" می ابش ــور س ــن ن ــرکت "بهی ــوالت ش ــاری محص ــان ت ــووات ن اک
ــره وری از  ــت به ــی در جه ــاوری اهی داخل ــترش ف ــا و گس ــدف ارت اسل ۱۳۹۱ اب ه
به روزتریــن متــد روشــایی بــه وســیله المــپ اه و چــراغ اهی ال ای دی، اب اســتافده از 
دانــش بومــی توســط جمعــی از افرغ التحصیــان دانشــکده فنــی دانشــاه تهــران 

اتســیس گردیــد.  
ایــن شــرکت دارای محصــوالت متنوعــی از قبیــل المــپ اه و چــراغ اهی ال ای دی 
ــف  ــرح اهی مختل ــدل اه و ط ــکونی در م ــی و مس ــاری، اداری، صنعت ــرد ت اب اکرب
می ابشــد. کلیــه محصــوالت اکــووات در داخــل کشــور و توســط متخصصیــن 
داخلــی طراحــی گردیــده و در تولیــد آن بهتریــن قطــات اولیــه بــه اکر رفتــه اســت.



اکراخنه، قلب تپنده اکووات

نــوری کــه ناهیــا از آن بهــره می بریــد نتیجــه اسخــت بهتریــن چــراغ اه در ابالتریــن 
کیفیــت در ایــن اکراخنــه اســت. اکرشــااسن و متخصــان فنــی و مهنــداسن 
فراینــد اکــووات در بخــش اهی متــافوت و اب اســتافده از بهتریــن مــواد اولیــه اتمیــن 
شــده از معتبرتریــن تولیدکننــداگن ادوات روشــایی نظیــر شــرکت Osram و 
ــپس  ــوده و س ــد نم ــوالت را تولی ــی، محص ــع داخل ــته ترین ماب Nichia و ای اشیس
ــرار  ــی ق ــت و عمرده ــه اهی تس ــختگیرانه ترین پروس ــت س ــوالت تح ــی محص تامم

ــد. ــد اخرج گردن ــد تولی ــودن از فراین ــوب ب ــورت معی ــد ات در ص می گیرن
اتمیــن همیشــگی اکال در ابالتریــن کیفیــت و کمتریــن زامن ممکــن، نتیجــه 

اهمیــت فــراوان ام بــه قلــب تپنــده اکــووات اســت.





دفتر اداری شرکت اکووات



همیشه در دسترس

ــز  ــی و نی ــاه اختاص ــاه و نامیش ــن فروش ــتن چندی ــار داش ــووات اب در اخت اک
ــن  ــته ات راحت تری ــعی داش ــواره س ــور هم ــر کش ــدد در سراتس ــی اهی متع نامیندگ
دسترســی را در اقصــی نــاط ایــران بــه جدیدتریــن و بهتریــن محصــوالت روشــایی 
ــوالت  ــی محص ــن تامم ــر ای ــاوه ب ــم آورد. ع ــی فراه ــاندارداهی جاهن ــق اب اس ماطب
اکــووات بــه همــراه به روزتریــن اطــااعت تخصصــی و عمومــی روشــایی در وباسیــت 

ــت. ــده اس ــافرش و ماه ــل س ــی www.ecowat.com اقب ــه نان ــووات ب اک

ضامنت کیفیت، ضامنتی بی قید و شرط 

اب  کیفیــت  اب  محصــول  ارائــه  بــه  خــود  مــداوم  تعهــد  راســای  در  اکــووات 
ــه  ــمک ای  Flicker free و ب ــدون چش ــور ب ــر از ۹5، ن ــر CRI ابالت ــی نظی اشخصه اهی
اکرگیــری درایــور و چیــپ اب ابالتریــن اســاندارد جاهنــی، تاممــی محصــوالت خــود را اب 
۳ات 5 اسل اگرانتــی تعویــض بــی قیــد و شــرط ارائــه می دهــد ات روشــایی اب خالــی 

آســوده را بــرای مصرف کننــداگن فراهــم آورد.

صفر ات صد روشانیی اب ام 

ــور  ــه منظ ــه ب ــر لحظ ــز در ه ــووات نی ــی اک ــین فن ــردازی و مهندس ــن نورپ ماوری
بــه صرفه تریــن  و  زیابتریــن، اب کیفیت تریــن  از  بهــره وری  بــه شــام در  کمــک 
ــی آن  ــایی ناهی ــروژه ات روش ــدای پ ــب از ابت ــن ترتی ــتند، بدی ــردازی آامده هس نورپ
ــای  ــی ف ــووات اب طراح ــردازی اک ــن نورپ ــود. متخصصی ــم ب ــام خواهی ــراه ش هم
ســه بعــدی سیســتم نورپــردازی شــام و پیــش نامیــش آن در نــرم افــزار Dialux اب 
ــود ایری  ــد خ ــان از خری ــول اطمی ــام در حص ــه ش ــووات، ب ــراغ اهی اک ــتافده از چ اس

می دهنــد.

نکتــه: مشــخات فیزیکــی و فنــی محصــوالت ممکــن اســت بــه دلیــل بروزراسنــی 
ــد.  ــته  ابش ــی داش ــه تغییرات ــواد اولی ــت اکالاه و م ــری اسخ ــد و ای س ــدل، برن در م
در صــورت نــاز بــه مشــخات دقیــق هــر محصــول، لطــاف پیــش از خریــد اب 

ــید. ــابط ابش ــووات در ارت ــااسن اک اکرش



اقبلیت نصب رواکر ای سطحی

اب اقبلیت تنظیم شدت نور

بدون اقبلیت تنظیم شدت نور

FREE
Mercuryبدون جیوه

< 1 sec

زامن رسیدن نور به ۱۰۰ درصد100%

ON

OFF

>>5000 1

تعداد کلید زنی ماجز

lmLmلومن

cdاکندال

اقبلیت اکر اب ولاتژ ۱۲ ولت

اقبلیت اتاصل به زمین

color
PRUDUCT

اقبلیت سافرش در رنگ اهی متغیر بدنه

اینرنگاهاعمازسفیدومشکیوایترکیبهردورنگمیابشد.

راهنامی پیکتوگرام اه

  
IPXXدرجه حافظت

زاویه اتبش

lmLm/w

راندامن نوری خروجی از چراغ

احصلتقسیممیزاننوراخرجشدهازمنبعروشانییبرتوانمصرفشدهآنمنبعنوریاست.

توجهداشتهابشیداینمقدار،راندامنحقیقینورخروجیازچراغونهنوراسطعشدهازچیپ

میابشد

اشخص نمود رنگ

اشخصنمودرنگابالتراز95مهمترینافکتوردرنامیشرنگواقعیاجاسمدرفاضست.٪95

شابهتنمودرنگبهنورخورشیدازمزااییچراغاهیاکوواتمیابشد.

بدون چشمک زدن 

جلوگیریازخستگیچشموسردردافرادتحتاتثیرکیفیتنوراسطعشدهدرفاضنتیجه

استافدهازچراغبدونچشمکاست.اینافکتورعلیرغمضریبتوانابالیدرایوراهیاستافده

شدهدرتاممیچراغاهیاکوواتراعیتشدهاست.

اساتندارد زااگ

اساتنداردیفیزیکی،مخصوصامژولاهیچراغخطیاست.

امژولاهیاساتنداردزااگابکیفیتابالینورخروجیومصرفبهینهاقبلیتاجیگزینیابهرامژول

خطیاساتنداردزااگراداراهستند.

Lm/w xxوزن اکال

اباعد برش مخصوص چراغ اهی تواکر





چراغ اهی خطی امژوالر

چــراغ اهی خطــی امژوالر از دســته چــراغ اهی اکنســپت معــامری اکــووات بــه شــامر 
می رونــد. ایــن چــراغ اه در انــواع تــواکر، رواکر و آویــز و در ابالتریــن کیفیــت اسخــت 
تولیــد می شــوند. چــراغ اهی خطــی در هــر فــای داخلــی، از اداری گرفتــه ات تــاری 
ــن  ــور ای ــی ن ــند. یکاپرچگ ــط می بخش ــه محی ــی ب ــاب و اخص ــوه زی ــکونی، جل و مس
چــراغ اه در انــواع خطــوط و اشــال هندســی دلخــواه بــدون ایــاد نــاط اتریــک 
ــی  ــتافده از امژول اهی خط ــی اب اس ــور خروج ــت ابالی ن ــدامن و کیفی ــن، ران و روش
تولیــد شــده توســط اکــووات بــرای اولیــن ابر در ایــران، اسخــت و اتمیــن چــراغ اهی 
سافرشــی در کواته تریــن زامن ممکــن، نصــب آاسن و بــی دردســر و ای 5 اسل 
ضامنــت بــی قیــد و شــرط همــه و همــه از مــزاایی چــراغ اهی خطــی امژوالر اکــووات 

بــه شــامر مــی رود. 





12

چراغ های خطی ماژوالر

مشخاصت فنی

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

watt/m 90 - 60 - 45 - 32 توان انمی

Lm/w 95راندامن نوری چراغ

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

SDCM≤ 3SDCM

نوع منبع نور
 Ecowat Zhaga approved LED light engine

cmcm ,28cm ,147

LNM28A(with 85LED/m)/ LNM28B(with 126LED/m)نوع امژول

Non-Isolated Flicker-free , CCنوع درایور

VAC 230مشخاصت ولاتژ ورودی

350mA per Driver, PF>0.95جراین ورودی

THD ≤ 10%ضریب اعواجج اهرمونیک

Polycarbonate Anti UV Diffuserنوع اپتیک

Jack Socket Through Wiring Terminalنوع ترمیانل

3.5cm, 6cm, 9cmعرض پروفیل

تواکر،تواکربدونلبه،رواکر،آویزنوع نصب

آویزتلسکوپی،اکبلآویزفوالدی)صفحه91(لوازم اجنبی
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A++color
PRUDUCT

IP20

32
90 3000 4000 5700

120°

3.69-11CM

FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 10.75 Lm/m

2800
8980

عرض 
برش چراغ

Lm/Wنحوه نصب

)Lm/m( اشر نوری

 Double
High-Density

Double
High-

Density
Standard

90 W/m60 W/m45 W/m32 W/m

3.5cm
94.3

تواکربدونلبه
--42442829

3.5cmرواکر/آویز

6cm

96.4

تواکر

--43382892
6cmتواکربدونلبه

6cmرواکر

6cmآویز

6cm86765784آویزدوطرفه--

9cm
99.8

8982598844912994تواکر/بدونلبه

9cm8982598844912994رواکر/آویز



)Laser Blade( چراغ اهی دارک الیت

چــراغ اهی دارک الیــت یکــی از مدرن تریــن چــراغ  اهی اکنســپت معــامری در طراحــی 
فــای تاری،مســکونی و ای اگلــری اه بــه شــامر می  رونــد. در چــراغ  اهی ســری دارک 
ــاه  ــوده و تن ــخص نب ــر از آن مش ــخص و دورت ــه ای مش ــور از افصل ــع ن ــت، منب الی
اتثیــر نــور بــر فــا اقبــل ماهــده اســت. ایــن اتــافق عــاوه بــر جلوگیــری از ایــاد 

خیرگــی بــرای چشــم، جلــوه ای زیــاب بــه فــا می  بخشــد.
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)Laser Blade(چراغ ریلی دارک الیت 12 وات

مشخاصت فنی

Lm @ 5700K 1110اشر نوری

12Wتوان انمی

11.8Wتوان مصرفی

Lm/W 94.1راندامن نوری

1855cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

LED 5تعداد و نوعpcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

84mA,PF>0.5 جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000
IP44

15°
30°
45° FREE

Mercury
< 1 sec

100%

30°

15°

45° 30°

15°

45° 30°

15°

45°

رفلکتوراهی موجود
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چراغ ریلی دارک الیت 25 وات

مشخاصت فنی

2122Lm @ 5700Kاشر نوری

25Wتوان انمی

22.5Wتوان مصرفی

94.3Lm/Wراندامن نوری

3748cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

LED 10تعداد و نوعpcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

185mA,PF>0.5 (3Y)  /  110mA,PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000
IP44

15°
30°
45° FREE

Mercury
< 1 sec

100%

30°

15°

45° 30°

15°

45° 30°

15°

45°

رفلکتوراهی موجود

)Laser Blade(
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)Laser Blade( چراغ توکار دارک الیت 12 وات

مشخاصت فنی

Lm @ 5700K 1113اشر نوری

12W توان انمی

11.9Wتوان مصرفی

93.5Lm/W راندامن نوری

1947cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED 5تعداد و نوع pcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

85mA,PF>0.5 جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

1113Lm5700K-مهاتبیDRS12A-W

1010Lm4000K-طبیعیDRS12A -M

1016Lm3000K-آفاتبیDRS12A -Y

4000 57003000< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++

FREE
MercuryIP44

15°
30°
45°

اتبش اجنبی

آموزش طریقه نصب

������
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آموزش طریقه نصبآموزش طریقه نصب

 )Laser Blade( چراغ توکار دارک الیت 25 وات

مشخاصت فنی

Lm @ 5700K 2120اشر نوری

25Wتوان انمی

22.5Wتوان مصرفی

Lm/W 94.2راندامن نوری

3882cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

LED 10تعداد و نوعpcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

  185mA,PF>0.5 (3Y) / 110mA,PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000

IP44
15°
30°
45° FREE

Mercury
< 1 sec

100%

مدلدامی رنگاشر نوری

2120Lm5700K-مهاتبیDRS25A-W

1925Lm4000K-طبیعیDRS25A -M

1935Lm3000K-آفاتبیDRS25A -Y



چراغ اهی ریلی ۱5 و ۲5 وات

ــوع  ــار متن ــا را بس ــک ف ــردازی ی ــوه نورپ ــر نح ــاب و تغیی ــی، انت ــراغ اهی ریل چ
ــگ و  ــود رن ــترین نم ــووات اب بیش ــی ۱5 وات و 25 وات اک ــراغ اهی ریل ــد. چ کرده ان
ــایی  ــب در روش ــه ای ماس ــز گزین ــور متمرک ــک ن ــاد ی ــت ای ــه جه ــور، ب ــت ن کیفی
موضعــی و ای اتکیــدی اگلــری اه، فروشــاه اه و ای بخــش اهی مختلف اخنه هســتند. 
نــور یکنواخــت و بــدون چشــمک ایــن چــراغ اه، همــراه اب اقبلیــت اجبایــی آاسن در 
ریــل، ایــن اقبلیــت را فراهــم نمــوده ات هــر شــخص بــه تناهیــی و بــه راحتــی فــای 

دلخــواه خــود را نورپــردازی کنــد.



پروژه مطب دندانپزشکی
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چراغ ریلی 15 وات

مشخاصت فنی

Lm @ 5700K 1326اشر نوری

15Wتوان انمی

12.6Wتوان مصرفی

Lm/W 105.2راندامن نوری

2083cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

LED تعداد و نوعCOB LED (48 pcs Nichia Chips)

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

105mA,PF>0.5 (3Y) / 57mA,PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

ریلتکافزL-Styleوسهافز)راهنامیانتاخبریلدرصفحه90(لوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

1326Lm5700K -مهاتبیTR15B-W

1204Lm4000K -طبیعیTR15B -M

1210Lm3000K -آفاتبیTR15B -Y
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زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود

IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 1 sec

100% A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000
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چراغ ریلی 25 وات 

مشخاصت فنی

2030Lm@5700K اشر نوری

25Wتوان انمی

22.5Wتوان مصرفی

90.2Lm/Wراندامن نوری

4490cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (84 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

110mA,PF>0.95 (5Y) / 181mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

ریلتکافزL-Styleوسهافز)راهنامیانتاخبریلدرصفحه90(لوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

2030Lm5700K-مهاتبیTR25B-W

1843Lm4000Kطبیعی-TR25B -M

1853Lm3000K-آفاتبیTR25B -Y
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زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود

IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 1 sec

100% A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000



چراغ ریلی 35 وات

ایــن دســته از چــراغ اهی ریلــی محبــوب اکــووات، بــه ســبب نــور اکفــی و اب کیفیــت، 
ــز  ــی  در مراک ــی و ای موضع ــایی عموم ــن روش ــور اتمی ــه منظ ــتافده ب ــت اس اقبلی
تــاری،اداری و ای اگلــری اه و مــازل را بــه صــورت تــواامن در بــر دارنــد. تنــوع در بدنــه 
و شــکل اظهــری همچنیــن اقبلیــت اســتافده بــه صــورت یــک چــراغ رواکر، هــم از 
نظــر دکوراســیون و هــم از نظــر ســهولت در اســتافده از یــک چــراغ اب کیفیــت، ایــن 

ــت. ــل کرده اس ــراغ اهی ال ای دی تبدی ــن چ ــی از اکربردی تری ــه یک ــته را ب دس



پروژه فروشاگه فرش
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چراغ رواکر طرح ریلی

تیپAچراغ ریلی 35 وات 

مشخاصت فنی

3130Lm @ 5700Kاشر نوری

35W توان انمی

34.7Wتوان مصرفی

90.2Lm/Wراندامن نوری

7597cdحداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (120 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

155mA,PF>0.95 (5Y) / 304mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

ریلتکافزL-Style)راهنامیانتاخبریلدرصفحه90(لوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

3130Lm5700K-مهاتبیTR35A-W
TR35SM-W

2842Lm4000K -طبیعیTR35A -M
TR35SM-W

2858Lm3000K-آفاتبیTR35A -Y
TR35SM-W
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IP44
20°
40°

< 0 sec

100% A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000
FREE
Mercury

زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود
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مشخاصت فنی

3025Lm @ 5700Kاشر نوری

35W توان انمی

33.5Wتوان مصرفی

90.3Lm/Wراندامن نوری

4908cdحداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (120 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

149mA,PF>0.95 (5Y) / 304mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

ریلتکافزL-Styleوسهافز)راهنامیانتاخبریلدرصفحه90(لوازم اجنبی

تیپBچراغ ریلی 35 وات 

مدلدامی رنگاشر نوری

3025Lm5700K-مهاتبیTR35B-W

2747Lm4000K -طبیعیTR35B-M

2762Lm3000K-آفاتبیTR35B-Y
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زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود

IP44
20°
40° A++ color

PRUDUCT
4000 5700

ON

OFF

>>5000 1 3000
FREE
Mercury

< 0 sec

100%



چراغ ریلی 6۰ وات

پرنورتریــن چــراغ ریلــی اکــووات در فروشــاه اه و فــااهی بــزرگ و ای اب ارتــافع زاید 
ــص  ــراه اشخ ــه هم ــراغ اه ب ــن چ ــوه اخص ای ــری و جل ــی اظه ــی رود. طراح ــه اکر م ب
نمــود رنــگ ابال و میــزان مطلــوب نــور خروجــی آن اه را بــه اصلی تریــن گزینــه 

ــت. ــل کرده اس ــد تبدی ــزرگ و بلن ــااهی ب ــی در ف ــردازی ریل نورپ
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چراغ ریلی ۶۰ وات 

مشخاصت فنی

5001Lm@ 5700K اشر نوری

60W توان انمی

55.5Wتوان مصرفی

Lm/W 90.1راندامن نوری

9108cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED تعداد و نوع  COB LED (216 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

248mA,PF>0.95 (5Y) / 522mA,PF>0.5(3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

ریلتکافزL-Styleوسهافز)راهنامیانتاخبریلدرصفحه90(لوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

5001Lm5700K-مهاتبیTR60A-W

4540Lm4000K -طبیعیTR60A -M

4566Lm3000K-آفاتبیTR60A -Y
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IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++ color
PRUDUCT

4000 57003000
60

زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود
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چراغ روکار تابش جانبی 15 وات 
مشخاصت فنی

1160Lm@ 5700Kاشر نوری

15W توان انمی

12.5Wتوان مصرفی

92.8Lm/W راندامن نوری

1058cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED تعداد و نوعCOB LED (84 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

105mA,PF>0.5جراین ورودی

مدلدامی رنگاشر نوری

1160Lm5700K-مهاتبیACR15A-W

1053Lm4000K -طبیعیACR15A -M

1059Lm3000K-آفاتبیACR15A -Y

اتبش اجنبی

ON

OFF

>>5000 1

A++ color
PRUDUCT

4000 57003000

IP44 FREE
Mercury

< 0 sec

100%





چراغ اهی تواکر AR۱۱۱ )تک اخنه/ دواخنه/ سه اخنه(

چــراغ اهی AR111 در دو نــوع 25 و ۳5 وات بهتریــن اجیگزیــن بــرای المــپ اهی 
مــال اهلیــد و اهلوژنــی اســت. از لــاظ کیفیــت نــور، بــرق مصرفــی، میــزان حــرارت 
ــقف اکذب  ــل س ــردازی از داخ ــرای نورپ ــر، AR111 ب ــول عم ــه ط ــده و البت ــد ش تولی
بســار ماســب می ابشــد. نــوع چیــپ بــه اکر رفتــه در ایــن چــراغ بســار اب کیفیــت 
بــوده و دارای نــور خروجــی اب اشخــص تفکیــک رنــگ ابال CRI <۹5 می ابشــد و هیــت 
ــط  ــده توس ــد ش ــرارت تولی ــری ح ــال حداکث ــث انت ــه در آن ابع ــه اکر رفت ــینک ب س
چــراغ بــه محیــط بیــرون مــی گــردد کــه در افزایــش طــول عمــر المــپ اتثیــر بســزایی 
دارد. عــاوه بــر همــه ایــن مــوارد، 4 نــوع اقب متــافوت بــه جهــت نصــب چــراغ اهی 
AR111، تنــوع ابالیــی را در نحــوه بــه اکرگیــری ایــن چــراغ اه بــه وجــود آورده اســت.



پروژه نامیندگی مرکزی امموت خودرو
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 AR111 چراغ 25 وات

مشخاصت فنی

2059Lm@ 5700K اشر نوری

25Wتوان انمی

22.5W توان مصرفی

91.5Lm/W راندامن نوری

11561cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED تعداد و نوع  COB LED (84 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

185mA, PF>0.5 (3Y) / 110mA, PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

اقب اهی تواکر
اقبگرد،اقبمربعی،اقب۲x1،اقب۳x1)راهنامیانتاخباقب

درصفحه95(

مدلدامی رنگاشر نوری

2059Lm5700K-مهاتبیAR25A-W

1869Lm4000K -طبیعیAR25A -M

1880Lm3000K-آفاتبیAR25A -Y
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IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

25

زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود
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 AR111 چراغ 35 وات

مشخاصت فنی

2973Lm @ 5700K اشر نوری

35W توان انمی

33Wتوان مصرفی

90.1Lm/W راندامن نوری

5209cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (144 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

147mA,PF>0.95 (5Y)  / 304mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

اقب اهی تواکر
اقبگرد،اقبمربعی،اقب۲x1،اقب۳x1)راهنامیانتاخباقب

درصفحه95(

مدلدامی رنگاشر نوری

2973Lm5700K-مهاتبیAR35A-W

2700Lm4000Kطبیعی-AR35A -M

2715Lm3000K-آفاتبیAR35A -Y
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IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

35

زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود



COB چراغ اهی تواکر

ــراغ اه در  ــن چ ــتند. ای ــرد هس ــواکر گ ــراغ اهی ت ــواکر، چ ــراغ اهی ت ــن چ متداول تری
انــواع و طــرح اهی مختلــف اقبلیــت اســتافده بــه عنــوان روشــایی عمومــی، متمرکــز 
ــواع ۶۰ وات، ۳5 وات و ۱5  ــواده DP، در ان ــتند.چراغ اهی اخن ــدی را دارا هس و ای اتکی
وات، بــرای اســتافده در تاممــی فــااهی داخلــی از تــاری گرفتــه ات مســکونی مــورد 
اســتافده قــرار مــی گیرنــد. اجنامیــی و نصــب آاسن ایــن چــراغ اه همــراه اب کیفیــت 
ابال از جملــه اشخــص نمــود رنــگ ابالتــر از ۹5 و نــور بــدون فلیکــر از جملــه مــزاایی 

ایــن چــراغ اه درمــان ســیل انبــوه چــراغ اهی تــواکر می ابشــد.
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مشخاصت فنی

1015Lm @ 5700K اشر نوری

15W توان انمی

12.5Wتوان مصرفی

81.2Lm/W راندامن نوری

2002cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (48 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

105mA, PF>0.5 (3Y)/ 57mA, PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

1015Lm5700K-مهاتبیDP15A-W

922Lm4000K -طبیعیDP15A -M

927Lm3000K-آفاتبیDP15A -Y

چراغ COB گرد توکار 15 وات 
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IP44
20°
40° FREE

Mercury
< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

ø8cm

A++
4000 57003000

15
color
PRUDUCT

زاویه اتبش 40 درجه

زاویه اتبش 20 درجه رفلکتوراهی موجود



48

چراغ COB گرد توکار 35 وات 

مشخاصت فنی

2901Lm@ 5700Kاشر نوری

35W توان انمی

31.5Wتوان مصرفی

101.4Lm/Wراندامن نوری

1366cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>80

LED تعداد و نوع COB LED (60 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

142mA,PF>0.95 (5Y) / 304mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

3194LM5700K-مهاتبیDP35A-W

2901LM4000K-طبیعیDP35A -M

2919LM3000K-آفاتبیDP35A -Y

ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

35IP44 80120° FREE
Mercury

< 0 sec

100%

0.76
ø20cm
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ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

35IP44 40° FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ø17cm

چراغ توکار فکی 35 وات 

مشخاصت فنی

2977Lm@ 5700Kاشر نوری

35W توان انمی

33Wتوان مصرفی

90.2Lm/Wراندامن نوری

5278cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (120 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

155mA,PF>0.95 (5Y) / 304mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

2977Lm5700K-مهاتبیTL35A-W

2703Lm4000K -طبیعیTL35A -M

2718Lm3000K-آفاتبیTL35A -Y
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چراغ COB گرد توکار ۶۰ وات 

مشخاصت فنی

5187Lm@ 5700Kاشر نوری

60W توان انمی

55.6Wتوان مصرفی

93.3Lm/Wراندامن نوری

6052cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED تعداد و نوع COB LED (216 pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

248mA,PF>0.95 (5Y) / 522mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

5187Lm5700K-مهاتبیDP60A-W

4710Lm4000K -طبیعیDP60A -M

4736Lm3000K-آفاتبیDP60A -Y
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آموزش طریقه نصب

ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

60IP44 40° FREE
Mercury

< 0 sec

100%

0.76
ø20cm

زاویه اتبش 40 درجه رفلکتوراهی موجود



LED پنل

بــرای  ماســب  اجیگزینــی  متــافوت  و  روز  بــه   تکنولــوژی  اب  ال ای دی  پنــل اهی 
چــراغ اهی فلورســنت و رشــته ای و همچنیــن از بهتریــن گزینــه اهی ممکــن بــرای 
اتمیــن روشــایی ادارات، اسختــامن اهی تــاری و فروشــاه اهی بــزرگ ات فــااهی 
ــور و  ــی ن ــه یکنواخت ــی ک ــی در فااهی ــور کل ــه ط ــتند. ب ــانی هس اداری و بیامرس
روشــایی یک دســت فــا مــورد اهمیــت اســت، ایــن چــراغ اه بــه یکــی از گزینــه اهی 
ــب  ــر نص ــاوه ب ــز ع ــب رواکر و آوی ــت نص ــوند. اقبلی ــدل می ش ــردازی تب ــی نورپ اصل

ــت. ــوده اس ــش نم ــش از پی ــراغ اه را بی ــن چ ــاطف ای ــواکر، انع ت
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 Backlit پنل سقفی ۶۰ وات

مشخاصت فنی

6402Lm@ 5700Kاشر نوری

60W توان انمی

60Wتوان مصرفی

106.7Lm/Wراندامن نوری

1623cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED 64  تعداد و نوعpcs 1W 2835 SMD LED

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

249mA,PF>0.95 (5Y)  / 522mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

6402Lm5700K-مهاتبیPN60B-W

5813Lm4000K -طبیعیPN60B -M

5845Lm3000K-آفاتبیPN60B -Y
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kg

1.9

IP44 85120° FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

60

kg

1.9

زاویه اتبش 120 درجه رفلکتوراهی موجود

UGR ماحسبه

• 24m2 :ماسحت

• 3m:ارتافعسقف

• 450lx:سطحمتوسطروشانیی



T5 چراغ خطی

اســتافده از یــک چــراغ خطــی اب اتبــش غیــر مســتقیم و بــه اصطــاح نــور مخفــی 
ــت.  ــداول اس ــوب و مت ــار محب ــکونی بس ــه ات مس ــاری گرفت ــااه از ت ــه ف در هم
اتــال بــه یکدیگــر، هــم بــه صــورت نــور مخفــی  چــراغ اهی T5 اب اقبلیــت 
)Cove Lighting(  و هــم بــه صــورت رواکر بــه اکر می روند ات در اکنســپت دکوراســیون 

فــای مــورد نظر شــام جلــوه اخصــی ایــاد نامیند.
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LED T5 چراغ

T530T560T590T5120مدل

347Lm@5700k
315Lm@4000K
316Lm@3000K

803Lm@5700k
729Lm@4000K
733Lm@3000K

1220Lm@5700k
1107Lm@4000K
1114Lm@3000K

1621Lm@5700k
1471Lm@4000K
1480Lm@3000K

اشر نوری 
خروجی

T530T560T590T5120مدل

347Lm@5700K803Lm@5700K1220Lm@5700K1621Lm@5700Kاشر نوری

4W9W14W18Wتوان انمی

3.8W8.7W13.2W17.5Wتوان مصرفی

91.2Lm/W92.3Lm/W92.4Lm/W92.6Lm/Wراندامن نوری

322cd485cd521cd593cd حداکثر شدت
نور

CRI>85CRI>85CRI>85CRI>85 اشخص نمود
)CRI( رنگ

 20pcs 2835
SMD LED

 45pcs 2835
SMD LED

 60pcs 2835 SMD
LED

 90pcs 2835
SMD LED

تعداد و نوع 
LED

190-265VAC190-265VAC190-265VAC190-265VAC مشخاصت
ولاتژ ورودی

19mA, PF>0.9043mA, PF>0.9067mA, PF>0.9086mA, PF>0.90جراین ورودی
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ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

IP44 85 FREE
Mercury

< 0 sec

100%

 اینالمپنایزیبهاساترترنداردومستقیامبهبرقشهرمتصلمیگردد.•

 بههمراهاینمحصولترمیانلوروردیابسیممتصلبهآنوهمچنینیکعددرابطجهتاتاصلخطیبهچراغدیگرارائهمیگردد.•

اماکانت و لوازم اجنبی



TCL و FPL اجیگزین LED المپ

بهتریــن اجیگزیــن چــراغ اهی مهابــی قدیمــی در فــااهی صنعتــی و ای فااهیــی 
ــتند.  ــن FPL  و TCL هس ــپ اهی اجیگزی ــی، الم ــراغ اهی مهاب ــب چ ــت نص اب ظرفی
ایــن المــپ اهی ۱7 وات اب بدنــه آلومینیومــی و اب پخــش نــور اب کیفیــت و یکنواخت و 
افقــد فلیکــر و ای تعویــض رنــگ، مصــرف بــرق را بــه شــدت اکهــش داده و عملکــرد 

سیســتم روشــایی فــا را بهبــود می بخشــند. 
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المپ LED جایگزین FPL و TCL با توان 17 وات

مشخاصت فنی

1729Lm@ 5700Kاشر نوری

17W توان انمی

17.1Wتوان مصرفی

101.1Lm/W راندامن نوری

1744cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED 88  تعداد و نوعpcs 2835 SMD LED

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

81mA,PF>0.90 جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 3Yضریب اعواجج اهرمونیک

اپیهونگهدارندهمخصوصالمپاهیFPLلوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

1729Lm5700K-مهاتبیFPL181-W

1570Lm4000K -طبیعیFPL181-M

1578Lm3000K-آفاتبیFPL181-Y
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IP44 85 FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>5000 1

A++
4000 57003000

17

توضیاحت

۲۲۰ V اتاصل مستقیم به برق

بــه دلیــل اتــال داخلــی اپیــه اهی المــپ بــه صــورت دواگنــه می  تــوان بــر ااسس دایگــرام زیــر اب یــک انشــاب ورودی چندیــن چــراغ 
را بــه صــورت اتــال مــوازی اب مصــرف اکبــل کمتــری روشــن نمــود.



المپ اهی LED اجیگزین اهلوژن

المــپ اهی COB LED اجیگزیــن اهلــوژن اب اقبلیــت دیمــری و تنظیــم نــور، انتــاب 
اول نورپــردازی سیســتم اه و اسختــامن اهی هوشــمند . اکربــرد فــراوان ایــن چــراغ 
در نــاط مختلــف فــای داخلــی، بعــاوه کیفیــت مطلــوب نــور خروجــی، از همــه 
جهــت ایــن چــراغ را بــه بهتریــن اجیگزیــن المــپ اهی پرمصــرف و گــرامده اهلوژنــی 
تبدیــل کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، اســتافده از اقب اهی ضــد خیرگــی بــرای 
روشــایی ایــن المــپ اه عــاوه بــر جلوگیــری از آســیب بــه چشــم، در نامیــش جلــوه 

ــود. ــع می ش ــر واق ــار موث ــا بس ــدرن ف م
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المپ 5 وات COB LED جایگزین هالوژن

مشخاصت فنی

501Lm@ 5700Kاشر نوری

5W توان انمی

4.9Wتوان مصرفی

102.3Lm/W راندامن نوری

3439cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع  COB LED ( 15pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

43mA,PF>0.5,DimPF>0.9 جراین ورودی

اقبضدخیرگی)صفحه94(لوازم اجنبی

مدلدامی رنگاشر نوری

501Lm5700K-مهاتبیB505-W

455Lm4000K -طبیعیB505-M

458Lm3000K-آفاتبیB505-Y

IP44 12V E14 GU5.3 A++
4000 570030000.05

5GU5.3 GU10
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المپ LED حبابی 7.5 وات بدنه آلومینیومی

مشخاصت فنی

704Lm@5700K اشر نوری

7.5Wتوان انمی

7.3Wتوان مصرفی

96.4Lm/W راندامن نوری

1510cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>80

LED تعداد و نوع  SMD LED 14pcs 5730 Chip

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

61mA,PF>0.55,DimPF>0.9جراین ورودی

مدلدامی رنگاشر نوری

704Lm5700K-مهاتبیB701-W

639Lm4000K -طبیعیB701-M

642Lm3000K-آفاتبیB701-Y

IP44 80 12V A++
4000 570030000.08

7.5E27



68

المپ 15 وات جایگزین هالوژن

مشخاصت فنی

1169Lm@5700Kاشر نوری

15Wتوان انمی

12.5Wتوان مصرفی

93.5Lm/Wراندامن نوری

2007cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>85

LED تعداد و نوع  COB LED (48pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

105mA,PF>0.5 (3Y)/ 57mA, PF>0.95 (5Y)جراین ورودی

اقبضدخیرگی)صفحه94(لوازم اجنبی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

1169Lm5700K-مهاتبیHA15A-W

1061Lm4000K -طبیعیHA15A -M

1067Lm3000K-آفاتبیHA15A -Y
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IP44 85 A++
4000 57003000

3212V DIALUX
Plug-in

زاویه اتبش 40 درجه رفلکتوراهی موجود



COB پروژکتوراهی

ــه  ــوده ک ــراغ LED ب ــت چ ــاوری اسخ ــی از ف ــای Chip On Board نوع ــه مع COB ب
ال ای دی یعنــی SMD جدیدتــر می ابشــد.  بــه دیگــر فــاوری اسخــت  نســبت 
ــن احل  ــر و در عی ــور متمرکزت ــوراه، ن ــر پروژکت ــه دیگ ــبت ب ــوراهی COB نس پروژکت
ــور،  ــک پروژکت ــد COB در ی ــتافده از چن ــن، اب اس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــری دارن اب کیفیت ت
ــه  ــورت جدااگن ــه ص ــر COB را ب ــوان ه ــه می ت ــوراهی جدااگن ــتن درای ــل داش ــه دلی ب
روشــن نمــود. درجــه حافظــت ابالی ایــن چــراغ اه نیــز ابعــث شــده ات بــدون نگرانــی 
از ابران اهی اســیدی، فضــوالت پرنــداگن، گــرد و غــابر و بــه طــور کلــی عوامــل اخرجی، 

بتــوان از ایــن چــراغ اه اســتافده نمــود.

فاضی اخرجی
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COB LED پروژکتور 35 وات

مشخاصت فنی

3122Lm@5700Kاشر نوری

35Wتوان انمی

34.2Wتوان مصرفی

91.3Lm/Wراندامن نوری

1973cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ  CRI>95

LED تعداد و نوع  COB LED (216pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

156mA,PF>0.95جراین ورودی

THD ≤ 15% ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

3122Lm5700K-مهاتبیPR35A-W

2835Lm4000K -طبیعیPR35A -M

2851Lm3000K-آفاتبیPR35A -Y

A++
4000 57003000

35IP66 DIALUX
Plug-in

90°
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A++
4000 57003000

60IP66 DIALUX
Plug-in

90°

COB LED پروژکتور ۶۰ وات

مشخاصت فنی

5217Lm@5700Kاشر نوری

60Wتوان انمی

55.5Wتوان مصرفی

94Lm/W راندامن نوری

2962cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED تعداد و نوع  COB LED (216pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

249mA,PF>0.95جراین ورودی

THD ≤ 15% ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

5217Lm5700K-مهاتبیPR60A-W

4737Lm4000K -طبیعیPR60A -M

4763Lm3000K-آفاتبیPR60A -Y

 اینپروژکتوربهغیرازطیفسفیددرنوراهیسبزوقرمزنیزتولیدمیگردد.•
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 دراینپروژکتورمیتوانیدهرCOBرابهصورتجدااگنهروشننامیید.•

 اینپروژکتوربهغیرازطیفسفیددرنوراهیسبزوقرمزنیزتولیدمیگردد.•

COB LED پروژکتور 12۰ وات

مشخاصت فنی

10297Lm@5700Kاشر نوری

120Wتوان انمی

111.2Wتوان مصرفی

92.6Lm/W راندامن نوری

5768cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED 2 تعداد و نوعx COB LED (216pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

498mA,PF>0.95جراین ورودی

THD ≤ 15% ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

10297Lm5700K-مهاتبیPR120-W

9350Lm4000K -طبیعیPR120-M

9401Lm3000K-آفاتبیPR120-Y

A++
4000 57003000

120IP66 DIALUX
Plug-in

90°
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COB LED پروژکتور 18۰ وات

مشخاصت فنی

16709Lm@5700Kاشر نوری

180Wتوان انمی

168.1Wتوان مصرفی

99.4Lm/Wراندامن نوری

9482cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>95

LED 3 تعداد و نوعx COB LED (216pcs Nichia Chips)

265VAC-190 مشخاصت ولاتژ ورودی

750mA,PF>0.95 جراین ورودی

THD ≤ 15% ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

16709Lm5700K-مهاتبیPR180A-W

15172Lm 4000K-طبیعیPR180A -M

15255Lm3000K-آفاتبیPR180A -Y

 دراینپروژکتورمیتوانیدهرCOBرابهصورتجدااگنهروشننامیید.•

 اینپروژکتوربهغیرازطیفسفیددرنوراهیسبزوقرمزنیزتولیدمیگردد.•

A++
4000 57003000

180IP66 DIALUX
Plug-in

90°



SMD پروژکتوراهی

ــور  ــش ن ــترین پخ ــاوری SMD، بیش ــری ف ــه اکرگی ــوراه اب ب ــته از پروژکت ــن دس ای
در پروژکتــوراهی LED را دارا هســتند. پروژکتــوراهی SMD بهتریــن گزینــه بــرای 
فااهیــی اســت کــه ایــاد روشــایی گســترده و اکفــی در فــای اخرجــی نســبت 
بــه کیفیــت نــور خروجــی و اکنســپت نورپــردازی فــا از اولویــت بیشــتری برخــوردار 

اســت.
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SMD LED پروژکتور 3۰ وات

مشخاصت فنی

2948Lm@5700Kاشر نوری

30Wتوان انمی

29.1Wتوان مصرفی

101.3Lm/W راندامن نوری

2523cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 60pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

133mA,PF>0.95 (5Y) / 261mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @  5Y   ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

2948Lm5700K-مهاتبیPR30B-W

2677Lm4000K -طبیعیPR30B -M

2691Lm3000K-آفاتبیPR30B -Y

A++
4000 57003000

30IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°
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SMD LED پروژکتور 5۰ وات

مشخاصت فنی

4951Lm@5700Kاشر نوری

50Wتوان انمی

48.3Wتوان مصرفی

102.5Lm/W راندامن نوری

4352cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 96pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

219mA,PF>0.95 (5Y) / 435mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @  5Y   ضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

4951Lm5700K-مهاتبیPR50B-W

4495Lm4000K -طبیعیPR50B -M

4520Lm3000K-آفاتبیPR50B -Y

A++
4000 570030002.00

50IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°
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SMD LED پروژکتور 1۰۰ وات

مشخاصت فنی

10096Lm@5700Kاشر نوری

100Wتوان انمی

98.4Wتوان مصرفی

102.6Lm/W راندامن نوری

8799cd  حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 200pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

437mA,PF>0.95 (5Y) / 869mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

10096LM5700K-مهاتبیPR100B-W

9167LM4000Kطبیعی-PR100B -M

9218LM3000K-آفاتبیPR100B -Y

A++
4000 57003000

100IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°
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SMD LED پروژکتور 15۰ وات

مشخاصت فنی

15183Lm@5700Kاشر نوری

150Wتوان انمی

146.7Wتوان مصرفی

103.5Lm/W راندامن نوری

13074cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 300pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

1304mA,PF>0.5 (3Y) / 656mA, PF>0.95(5Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

15183Lm5700K-مهاتبیPR150B-W

13787Lm4000K -طبیعیPR150B -M

13862Lm3000K-آفاتبیPR150B -Y

A++
4000 57003000

150IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°
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SMD LED پروژکتور 2۰۰ وات
مشخاصت فنی

20194Lm@5700Kاشر نوری

200Wتوان انمی

193.8Wتوان مصرفی

104.2Lm/W راندامن نوری

15892cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 400pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

877mA,PF>0.95 (5Y) / 1739mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

مدلدامی رنگاشر نوری

20194Lm5700K-مهاتبیPR200B-W

18336Lm4000K -طبیعیPR200B -M

18437Lm3000K-آفاتبیPR200B -Y

زاویه اتبش 120 درجه رفلکتوراهی موجود





چراغ اهی خایابنی

روشــایی مابــر، فــااهی ســبز نظیــر اپرک اه و ای خــاابن و بزرگــراه، بوســیله ایــن 
چــراغ اهی ال ای دی اتمیــن می شــود. چــراغ اهی خاابنــی ال ای دی اکــووات عــاوه بــر 
کیفیــت میــزان نــور خروجــی، رانــدامن ابال و در نتیجــه آن اکهــش مصــرف بــرق و 
هزینــه روشــایی فــای ابز، در انــواع امژوالر و غیــر امژوالر ارائــه می شــود ات بتوانیــد 

نــور خــود را بســته بــه نــوع فــا و ای فصــول مختلــف تغییــر دهیــد.
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چراغ خیابانی ماژوالر اکووات

مشخاصت فنی

8832Lm@5700Kاشر نوری

100Wتوان انمی

92Wتوان مصرفی

96Lm/Wراندامن نوری

6221cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگCRI>85

LED 48 تعداد و نوعpcs C3535 High Power LED

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

437mA,PF>0.95 جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

6.5cmحداکثر قطر اپیه لوله

مدلدامی رنگاشر نوری

8832Lm5700K-مهاتبیSL100A-W

8019Lm4000Kطبیعی-SL100A -M

8064Lm3000K-آفاتبیSL100A -Y

100w

200w

300w
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 چراغخایابنیامژوالراکوواتاتتوان600واتاقبلعرضهمیابشد.•

 درچراغخایابنیهرامژولبهتناهییاقبلکنترلاست.•

 وزنچراغخایابنی100وات5/۲کیلوگرممیابشد.•

 وزنهرامژول100وات۲/۲کیلوگرممیابشد.•

A++
4000 5700

IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°

۱۰۰
۱۰۰

زاویه اتبش 120 درجه رفلکتوراهی موجود
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چراغ خیابانی اکووات

مشخاصت فنی

5228Lm@5700Kاشر نوری

50Wتوان انمی

48.1Wتوان مصرفی

108.7Lm/W راندامن نوری

4860cd حداکثر شدت نور

 )CRI( اشخص نمود رنگ CRI>85

LED 48 تعداد و نوعpcs 3030 OSRAM SMD LED

265VAC-190مشخاصت ولاتژ ورودی

216mA,PF>0.95 (5Y) / 435mA,PF>0.5 (3Y)جراین ورودی

THD ≤ 15% @ 5Yضریب اعواجج اهرمونیک

6.5cmحداکثر قطر اپیه لوله

مدلدامی رنگاشر نوری

5228Lm5700K-مهاتبیSL50B-W

4747Lm4000Kطبیعی-SL50B -M

4774Lm3000K-آفاتبیSL50B-Y

50w

100w

150w
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 درچراغخایابنیهرامژولبهتناهییاقبلکنترلاست.•

 وزنچراغخایابنی50وات۲/9کیلوگرممیابشد.•

 وزنچراغخایابنی100وات۳/6کیلوگرممیابشد.•

 وزنچراغخایابنی150وات4/1کیلوگرممیابشد.•

A++
4000 5700

IP66 85 DIALUX
Plug-in

120°

زاویه اتبش 120 درجه رفلکتوراهی موجود
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ریل آلومینیومی تک فاز L-SYSTEM ) رابط/ دارای ترمینال(

مشخاصت فنی

0/5متری،1متری،1/5متری،۲متری،۳متریطول ریل

آلومینیومجنس ریل

تسمهمسینوع راسان

رنگپودریالکترواساتتیکنوع رنگ

آویزتلسکوپی،آویزاکبلفوالدی،انواعاتاصلبیندوریللوازم اجنبی

ریلسرخطیکمتری

)متشکلاز92اسنتیمترفاضیمفیدبراینصبچراغو8اسنتیمترترمیانل(

ریلرابطیکمتری

)متشکلاز100اسنتیمترفاضیمفیدبراینصبچراغ(

لوازم اجنبی
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توضیاحت نصب

نصب به سقف اب استافده از پیچ و رول پاک و ای نصب اب استافده از اتاالت آویزی
تافوت ریل »سرخط« و »رابط«:

در ریل سرخط طول مفید ریل 8 اسنتی متر از ریل رابط به علت وجود ترمیال کواته تر است.

آویزاه

تحمل وزنمورد استافدهرنگجنسنوع

۲0کیلوگرمریل،چراغخطی،پنلرواکر60x60استیلاستیلضدزنگاکبلفوالدیاباقبلیتتنظیمارتافع

۲0کیلوگرمریل،چراغخطی،پنلرواکر60x60سفید،مشکیآلومینیومآویزاثبتاباقبلیتتنظیمارتافع

اتاصالت 

)L( ۹۰ درجه -)V( لوالدار -)I( ۱8۰ درجه -)T( سه راهی -)X( چاهرراهی

اکبلفوالدیاباقبلیتتنظیمارتافع

آویزاثبتاباقبلیتتنظیمارتافع
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ریل آلومینیومی سه فاز ) رابط/ دارای ترمینال(

مشخاصت فنی

0/5متری،1متری،1/5متری،۲متری،۳متریطول ریل

آلومینیومجنس ریل

تسمهمسینوع راسان

رنگپودریالکترواساتتیکنوع رنگ

آویزتلسکوپی،آویزاکبلفوالدی،انواعاتاصلبیندوریللوازم اجنبی

ریلسرخطیکمتری

)متشکلاز9۲اسنتیمترفاضیمفیدبراینصبچراغو8اسنتیمترترمیانل(

ریلرابطیکمتری

)متشکلاز100اسنتیمترفاضیمفیدبراینصبچراغ(

لوازم اجنبی
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توضیاحت نصب

نصب به سقف اب استافده از پیچ و رول پاک و ای نصب اب استافده از اتاالت آویزی
تافوت ریل »سرخط« و »رابط«:

در ریل سرخط طول مفید ریل 8 اسنتی متر از ریل رابط به علت وجود ترمیال کواته تر است.

آویزاه

تحمل وزنمورد استافدهرنگجنسنوع

۲0کیلوگرمریل،چراغخطی،پنلرواکر60x60استیلاستیلضدزنگاکبلفوالدیاباقبلیتتنظیمارتافع

۲0کیلوگرمریل،چراغخطی،پنلرواکر60x60سفید،مشکیآلومینیومآویزاثبتاباقبلیتتنظیمارتافع

اتاصالت 

)L( ۹۰ درجه -)I( ۱8۰ درجه -)T( سه راهی -)X( چاهرراهی

اکبلفوالدیاباقبلیتتنظیمارتافع

آویزاثبتاباقبلیتتنظیمارتافع
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اقب تواکر المپ اهی تیپ اهلوژن

)Anti-Glare( ضد خیرگی

اقب رواکر مربعی

60x60 مخصوص پنل 

نوعجنسرنگ

اقبرواکرمربعیمخصوصپنل60x60آلومینیومسفیدپودری
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نوعجنسرنگ

سفید،

مشکی
اقبتواکرگردمخصوصالمپAR111آلومینیوم

AR111 اقب تواکر گرد مخصوص المپ

نوعجنسرنگ

سفید،

مشکی
اقبتواکرمربعیمخصوصالمپAR111آلومینیوم

AR111 اقب تواکرمربعی مخصوص المپ

نوعجنسرنگ

سفید،

مشکی
اقبتواکر۲x1مخصوصالمپAR111آلومینیوم

 AR111 2 مخصوص المپx1 اقب تواکر

نوعجنسرنگ

سفید،

مشکی
اقبتواکر۳x1مخصوصالمپAR111آلومینیوم

AR111 3 مخصوص المپx1 اقب تواکر




