




این� همه چیز مثل روز روشن است!
ــه در  ــد ک ــرمد" می �ش ــور س ــن ن ــرکت "بهی ــوالت ش ــ�ری محص ــ�ن ت ــووات ن اک
ــره وری از  ــت به ــی در جه ــ�وری �ی داخل ــترش ف ــ� و گس ــدف ارت �ل ۱۳۹۱ � ه
به روزتریــن متــد روشــ�یی بــه وســیله المــپ � و چــراغ �ی ال ای دی، � اســت�ده از 
دانــش بومــی توســط جمعــی از ªرغ التحصیــالن دانشــکده فنــی دانشــ¥ه تهــران 

±ســیس گردیــد.  
ایــن شــرکت دارای محصــوالت متنوعــی از قبیــل المــپ � و چــراغ �ی ال ای دی 
ــف  ــرح �ی مختل ــدل � و ط ــکونی در م ــی و مس ــ�ری، اداری، صنعت ــرد ت � «رب
می �شــد. کلیــه محصــوالت اکــووات در داخــل کشــور و توســط متخصصیــن 
داخلــی طراحــی گردیــده و در تولیــد آن بهتریــن قطــ¼ت اولیــه بــه «ر رفتــه اســت.



�ر�نه، قلب تپنده اکووات

نــوری کــه نÂیــÁ از آن بهــره می بریــد نتیجــه �خــت بهتریــن چــراغ � در �التریــن 
کیفیــت در ایــن «رÄنــه اســت. «رشــ��ن و متخصــÃن فنــی و مهنــد�ن 
فراینــد اکــووات در بخــش �ی متــ�وت و � اســت�ده از بهتریــن مــواد اولیــه ±میــن 
شــده از معتبرتریــن تولیدکننــدÌن ادوات روشــ�یی نظیــر شــرکت Osram و 
ــپس  ــوده و س ــد نم ــوالت را تولی ــی، محص ــع داخل ــته ترین م�ب Nichia و Ï Ðیس
ــرار  ــی ق ــت و عمرده ــه �ی تس ــختگیرانه ترین پروس ــت س ــوالت تح ــی محص تامم

ــد. ــد Äرج گردن ــد تولی ــودن از فراین ــوب ب ــورت معی ــد ± در ص می گیرن
±میــن همیشــگی «ال در �التریــن کیفیــت و کمتریــن زÚن ممکــن، نتیجــه 

اهمیــت فــراوان Ú بــه قلــب تپنــده اکــووات اســت.





دفتر اداری شرکت اکووات



همیشه در دسترس

ــز  ــی و نی ــ¥ه اختÃص ــ¥ه و نامیش ــن فروش ــتن چندی ــÞر داش ــووات � در اخت اک
ــن  ــته ± راحت تری ــعی داش ــواره س ــور هم ــر کش ــدد در سر±س ــی �ی متع نامیندگ
دسترســی را در اقصــی نــ�ط ایــران بــه جدیدتریــن و بهتریــن محصــوالت روشــ�یی 
ــوالت  ــی محص ــن تامم ــر ای ــالوه ب ــم آورد. ع ــی فراه ــÁندارد�ی جÂن ــق � اس مâب
اکــووات بــه همــراه به روزتریــن اطــالäت تخصصــی و عمومــی روشــ�یی در وبãیــت 

ــت. ــده اس ــ�رش و م�ه ــل س ــی å www.ecowat.comب ــه ن�ن ــووات ب اک

ضامنت کیفیت، ضامنتی بی قید و شرط 

 � کیفیــت   � محصــول  ارائــه  بــه  خــود  مــداوم  تعهــد  راســÁی  در  اکــووات 
ــه  ــمک Flicker free  Ð و ب ــدون چش ــور ب ــر از ۹۵، ن ــر �CRIالت ــی نظی Ïخصه �ی
«رگیــری درایــور و چیــپ � �التریــن اســÁندارد جÂنــی، تاممــی محصــوالت خــود را � 
۳± ۵ �ل Ìرانتــی تعویــض بــی قیــد و شــرط ارائــه می دهــد ± روشــ�یی � خÞلــی 

آســوده را بــرای مصرف کننــدÌن فراهــم آورد.

صفر � صد روش�یی � � 

ــور  ــه منظ ــه ب ــر لحظ ــز در ه ــووات نی ــی اک ــین فن ــردازی و مهندس ــن نورپ م�وری
بــه صرفه تریــن  و  زی÷تریــن، � کیفیت تریــن  از  بهــره وری  بــه شــام در  کمــک 
ــی  ــ�یی نÂی ــروژه ± روش ــدای پ ــب از ابت ــن ترتی ــند، بدی ــی �ش ــردازی آÚده م نورپ
آن همــراه شــام خواهیــم بــود. متخصصیــن نورپــردازی اکــووات � طراحــی فــúی 
 � Dialux ســه بعــدی سیســتم نورپــردازی شــام و پیــش نامیــش آن در نــرم افــزار
ــود Ðری  ــد خ ــ�ن از خری ــول اطمی ــام در حص ــه ش ــووات، ب ــراغ �ی اک ــت�ده از چ اس

می دهنــد.



�بلیت نصب رو�ر � سطحی

� �بلیت تنظیم شدت نور

بدون �بلیت تنظیم شدت نور

FREE
Mercuryبدون جیوه

< 1 sec

ز�ن رسیدن نور به ۱۰۰ درصد100%

ON

OFF

>>1 5000

تعداد کلید زنی م�ز

lmlmلومن

cdندال�

�بلیت �ر � ول£ژ ۱۲ ولت

�بلیت ات¥ل به زمین

color
PRUDUCT

�بلیت س»رش در رنگ ¨ی متغیر بدنه

این رنگ � اعم از سفید و مشکی و  ترکیب هر دو رنگ می �شد.

راهنامی پیکتوگرام ¨

  
IP20درجه ح»ظت

زاویه �بش

lmlm/w

راند�ن نوری خروجی از چراغ

�صل تقسیم میزان نور �رج شده از منبع روش�یی بر توان مصرف شده آن منبع نوری است. 

توجه داشته �شید این مقدار، راند�ن حقیقی نور خروجی از چراغ و نه نور �طع شده از چیپ 

می �شد

¹خص نمود رنگ

´خص نمود رنگ �التر از ۹۵ مهم ترین ®کتور در نامیش رنگ واقعی اج§م در ف¤ست. ٪۹۵ 

ش·هت نمود رنگ به نور خورشید از مزای چراغ �ی اکووات می �شد.

بدون چشمک زدن 

جلوگیری از خستگی چشم و سردرد افراد تحت ºثیر کیفیت نور �طع شده در ف¤ نتیجه 

است¿ده از چراغ بدون چشمک است.این ®کتور علی رغم ضریب توان �الی درایور�ی است¿ده 

شده در تاممی چراغ �ی اکووات رÃیت شده است.

اس£ندارد زا«

اسÉنداردی فیزیکی، مخصوص �ژول �ی چراغ خطی است.

� کیفیت �الی نور خروجی و مصرف بهینه Ëبلیت Êیگزینی � هر �ژول  Ìندارد زاÉژول �ی اس�

خطی اسÉندارد زاÌ را دارا هستند.

lm/w xxوزن �ال

اب¾د برش مخصوص چراغ ¨ی تو�ر





۱۰

مشخ�ت فنی

¹2700lm/m - 7800lm/mر نوری

watt/m 64 - 32 توان ¿می

lm/w 95راند�ن نوری چراغ

 (CRI) ¹خص نمود رنگCRI>95

SDCM

cm Ecowat Zhaga approved LED Light Engine 28نوع منبع نور

LED تعداد و نوعSMD LED (12 pcs Osram LED Chips)

Isolated, Flicker-free , CCنوع درایور

VAC 230مشخ¥ت ول£ژ ورودی

mA/m, PF>0.95 350جرÍن ورودی

Polycarbonate Anti UV Diffuserنوع اپتیک

Jack Socket Through Wiring Terminalنوع ترمی�ل

6cm,9cmعرض پروفیل

توÏر، روÏر، آویزنوع نصب

آویز تلسکوپی، Ïبل آویز فوالدی( صفحه ۹۱)لوازم Òنبی



۱۱

عرض برش چراغنحوه نصبمدل¹ر نوری

2700lm/mERL60رÏ6توcm

2700lm/mERL90رÏ9توcm

5400lm/mERL90-2LرÏ9 (دو الین)توcm

2700lm/mESL60رÏ6روcm

2700lm/mESL90رÏ9روcm

5400lm/mESL90-2LرÏ9 (دو الین)روcm

2700lm/mEPL606آویزcm

2700lm/mEPL909آویزcm

5400lm/mEPL60-2S6 (دو طرفه)آویزcm

5400lm/mEPL90-2L9 (دو الین)آویزcm

A++A++ color
PRUDUCT

IP20

32
64 3000 4000 5700

FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

120°
2.7-3.3

2.7-3.3
6-11CM

lm

2700
5400



توضیÓت

چــراغ �ی خطــی Úژوالر از دســته چــراغ �ی «نســپت معــامری اکــووات بــه شــامر 
می رونــد. ایــن چــراغ � در انــواع تــو«ر، رو«ر و آویــز و در �التریــن کیفیــت �خــت 
تولیــد می شــوند. چــراغ �ی خطــی در هــر فــúی داخلــی، از اداری گرفتــه ± تــ�ری 
ــن  ــور ای ــی ن ــند. یک{رچگ ــط می بخش ــه محی ــی ب ــ÷ و Äص ــوه زی ــکونی، جل و مس
چــراغ � در انــواع خطــوط و اشــ|ل هندســی دلخــواه بــدون ایــ�د نــ�ط ±ریــک 
ــی  ــت�ده از Úژول �ی خط ــی � اس ــور خروج ــت �الی ن ــدÚن و کیفی ــن، ران و روش
تولیــد شــده توســط اکــووات بــرای اولیــن �ر در ایــران، �خــت و ±میــن چــراغ �ی 
س�رشــی در کو±ه تریــن زÚن ممکــن، نصــب آ�ن و بــی دردســر و Ð ۵ �ل 
ضامنــت بــی قیــد و شــرط همــه و همــه از مــزاÐی چــراغ �ی خطــی Úژوالر اکــووات 

بــه شــامر مــی رود. 





۱۴

مشخ�ت فنی

¹1100lm@ 5700Kر نوری

12Wتوان ¿می

11.7Wتوان مصرفی

94.1lm/Wراند�ن نوری

5323cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگCRI>95

LED 5تعداد و نوعpcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55جرÍن ورودی

A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000
IP44

15°
30°
45° FREE

Mercury
< 1 sec

100%

30°

15°

45° 30°

15°

45° 30°

15°

45°

رفلکتور�ی موجود



۱۵

مشخ�ت فنی

¹2200lm@ 5700Kر نوری

25Wتوان ¿می

23.4Wتوان مصرفی

94.1lm/Wراند�ن نوری

10646cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگCRI>95

LED 10تعداد و نوعpcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

110mA,PF>0.95جرÍن ورودی

A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000
IP44

15°
30°
45° FREE

Mercury
< 1 sec

100%

30°

15°

45° 30°

15°

45° 30°

15°

45°

رفلکتور�ی موجود



توضیÓت

ــامری در  ــپت مع ــراغ  �ی «نس ــن چ ــی از مدرن تری ــت یک ــی دارک الی ــراغ �ی ریل چ
ــراغ  �ی  ــد. در چ ــامر می  رون ــه ش ــری � ب ــکونی و Ì Ðل ــúی ت�ری،مس ــی ف طراح
ســری دارک الیــت، منبــع نــور از ªصلــه ای مشــخص و دورتــر از آن مشــخص نبــوده 
و تنــÂ ±ثیــر نــور بــر فــå úبــل م�هــده اســت. ایــن اتــ�ق عــالوه بــر جلوگیــری از 

ایــ�د خیرگــی بــرای چشــم، جلــوه ای زیــ÷ بــه فــú می  بخشــد.





۱۸

مشخ�ت فنی

¹1382lm @ 5700Kر نوری

15Wتوان ¿می

14.7Wتوان مصرفی

94.1lm/Wراند�ن نوری

6743cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگCRI>95

LED تعداد و نوعCOB LED (48 pcs Nichia Chips)

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55جرÍن ورودی

ریل تک�ز L-Styleلوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1382lm5700K-بیÉمهTR15B-W

1312lm4000K -طبیعیTR15B -M

1243lm3000K-بیÉآفTR15B -Y



۱۹

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود

IP44
20°
40°

0.58
FREE
Mercury

< 1 sec

100% A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000



۲۰

مشخ�ت فنی

¹2058lm @ 5700Kر نوری

25Wتوان ¿می

21.8Wتوان مصرفی

lm/W 94.4راند�ن نوری

5317cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگCRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

110mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

ریل تک¿ز L-Style (راهنامی انت×ب ریل در صفحه ۹۰)لوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

2058lm5700K-بیÉمهTR25B-W

1955lm4000K -طبیعیTR25B -M

1852lm3000K-بیÉآفTR25B -Y



۲۱

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود

IP44
20°
40°

0.58
FREE
Mercury

< 1 sec

100% A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000



توضیÓت

ــوع  ــÞر متن ــú را بس ــک ف ــردازی ی ــوه نورپ ــر نح ــ`ب و تغیی ــی، انت ــراغ �ی ریل چ
ــگ و  ــود رن ــترین نم ــووات � بیش ــی ۱۵ وات و ۲۵ وات اک ــراغ �ی ریل ــد. چ کرده ان
ــ�یی  ــب در روش ــه ای م�س ــز گزین ــور متمرک ــک ن ــ�د ی ــت ای ــه جه ــور، ب ــت ن کیفی
موضعــی و Ð ±کیــدی Ìلــری �، فروشــ¥ه � و Ð بخــش �ی مختلف Äنه هســتند. 
نــور یکنواخــت و بــدون چشــمک ایــن چــراغ �، همــراه � åبلیــت <ب�یــی آ�ن در 
ریــل، ایــن åبلیــت را فراهــم نمــوده ± هــر شــخص بــه تنÂیــی و بــه راحتــی فــúی 

دلخــواه خــود را نورپــردازی کنــد.



پروژه مطب دندانپزشکی



۲۴

چراغ رو�ر طرح ریلی

مشخ�ت فنی

¹3073lm @ 5700Kر نوری

35W توان ¿می

34.7Wتوان مصرفی

88.5lm/W راند�ن نوری

7596cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

ریل تک¿ز L-Style (راهنامی انت×ب ریل در صفحه۹۰)لوازم Òنبی

A

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3073lm5700K-بیÉمهTR35A-W
TR35B-W

TR35SM-W
2919lm4000K -طبیعیTR35A -M

TR35B-M
TR35SM-M

2765lm3000K-بیÉآفTR35A -Y
TR35B-Y

TR35SM-Y



۲۵

A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000
IP44

20°
40°

0.75
FREE
Mercury

< 0 sec

100%

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



۲۶

مشخ�ت فنی

¹3073lm @ 5700Kر نوری

35W توان ¿می

34.7Wتوان مصرفی

88.5lm/W راند�ن نوری

7596cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

ریل تک¿ز L-Style (راهنامی انت×ب ریل در صفحه ۹۰)لوازم Òنبی

B

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3073lm5700K-بیÉمهTR35A-W
TR35B-W

TR35SM-W
2919lm4000K -طبیعیTR35A -M

TR35B-M
TR35SM-M

2765lm3000K-بیÉآفTR35A -Y
TR35B-Y

TR35SM-Y



۲۷

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود

A++A++ color
PRUDUCT

4000 5700

ON

OFF

>>1 5000 3000
IP44

20°
40° FREE

Mercury
< 0 sec

100%

0.75



توضیÓت

ایــن دســته از چــراغ �ی ریلــی محبــوب اکــووات، بــه ســبب نــور «فــی و � کیفیــت، 
ــز  ــی  در مراک ــی و Ð موضع ــ�یی عموم ــن روش ــور ±می ــه منظ ــت�ده ب ــت اس åبلی
تــ�ری،اداری و Ì Ðلــری � و مــ�زل را بــه صــورت تــواÚن در بــر دارنــد. تنــوع در بدنــه 
و شــکل ;هــری همچنیــن åبلیــت اســت�ده بــه صــورت یــک چــراغ رو«ر، هــم از 
نظــر دکوراســیون و هــم از نظــر ســهولت در اســت�ده از یــک چــراغ � کیفیــت، ایــن 

ــت. ــل کرده اس ــراغ �ی ال ای دی تبدی ــن چ ــی از «ربردی تری ــه یک ــته را ب دس



پروژه فروش�ه فرش



۳۰

مشخ�ت فنی

5001lm@ 5700K ¹ر نوری

60W توان ¿می

55.6Wتوان مصرفی

89.9lm/W راند�ن نوری

9105cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

270mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

ریل تک¿ز L-Style (راهنامی انت×ب ریل در صفحه ۹۰)لوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

5001lm5700K-بیÉمهTR60B-W

4751lm4000K -طبیعیTR60B -M

4500lm3000K-بیÉآفTR60B -Y



۳۱

IP44
20°
40°

0.58 1.45
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++A++ color
PRUDUCT

4000 570030001.45
60

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



توضیÓت

پرنورتریــن چــراغ ریلــی اکــووات در فروشــ¥ه � و فــ�úی بــزرگ و Ð � ارتــ�ع ز:د 
ــص  ــراه Ïخ ــه هم ــراغ � ب ــن چ ــوه Äص ای ــری و جل ــی ;ه ــی رود. طراح ــه «ر م ب
نمــود رنــگ �ال و میــزان مطلــوب نــور خروجــی آن � را بــه اصلی تریــن گزینــه 

ــت. ــل کرده اس ــد تبدی ــزرگ و بلن ــ�úی ب ــی در ف ــردازی ریل نورپ





۳۴

مشخ�ت فنی

¹1500lm @ 5700Kر نوری

15W توان ¿می

14.6Wتوان مصرفی

94.1lm/W راند�ن نوری

6532cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

LED 3030تعداد و نوع POWER LED (6 pcs OSRAM LEDs)

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1325lm4000K-طبیعیACR15A-M

1260lm3000K-بیÉآفACR15A-Y

�بش �نبی

ON

OFF

>>1 5000

A++A++ color
PRUDUCT

4000 57003000

IP44 0.55
FREE
Mercury

< 0 sec

100%





۳۶

مشخ�ت فنی

¹1100lm @ 5700Kر نوری

12W توان ¿می

11.7Wتوان مصرفی

94.1lm/W راند�ن نوری

5323cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

LED 5تعداد و نوع pcs 3035 High Power LEDs

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1050lm4000K-طبیعیLNAG12A-M

995lm3000K-بیÉآفLNAG12A-Y

4000 57003000< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++

IP44 0.55 0.25
FREE
Mercury

40°

�بش �نبی

آموزش طریقه نصب



پروژه مسکونی-مشهد



۳۸

AR111

مشخ�ت فنی

2058lm@ 5700K ¹ر نوری

25Wتوان ¿می

22.4W توان مصرفی

94.4lm/W راند�ن نوری

11561cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

110mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

Ëب گرد، Ëب مربعی، Ëب Ë ،۲x۱ب ۳x۱ ( راهنامی انت×ب Ëب در صفحه ۹۳)�ب ¨ی تو�ر

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

2058lm5700K-بیÉمهAR25A-W

1955lm4000K -طبیعیAR25A -M

1852lm3000K-بیÉآفAR25A -Y



۳۹

IP44
20°
40°

0.3
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 57003000
25

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



۴۰

AR111

مشخ�ت فنی

5700K @3291 ¹ر نوری

35W توان ¿می

34.7Wتوان مصرفی

94.8lm/Wراند�ن نوری

18427cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

Ëب گرد، Ëب مربعی، Ëب Ë ،۲x۱ب ۳x۱ ( راهنامی انت×ب Ëب در صفحه ۹۳)�ب ¨ی تو�ر

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3291lm5700K-بیÉمهAR35A-W

3126lm4000K -طبیعیAR35A -M

2961lm3000K-بیÉآفAR35A -Y



۴۱

IP44
20°
40°

0.4
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 57003000
35

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



توضیÓت

چــراغ �ی AR111 در دو نــوع ۲۵ و ۳۵ وات بهتریــن <یگزیــن بــرای المــپ �ی 
مــÁل �لیــد و �لوژنــی اســت. از لــ,ظ کیفیــت نــور، بــرق مصرفــی، میــزان حــرارت 
ــقف «ذب  ــل س ــردازی از داخ ــرای نورپ ــر، AR111 ب ــول عم ــه ط ــده و البت ــد ش تولی
بســÞر م�ســب می �شــد. نــوع چیــپ بــه «ر رفتــه در ایــن چــراغ بســÞر � کیفیــت 
بــوده و دارای نــور خروجــی � Ïخــص تکفیــک رنــگ �ال CRI >۹۵ می �شــد و هیــت 
ــط  ــده توس ــد ش ــرارت تولی ــری ح ــ�ل حداکث ــث انت ــه در آن �ع ــه «ر رفت ــینک ب س
چــراغ بــه محیــط بیــرون مــی گــردد کــه در افزایــش طــول عمــر المــپ ±ثیــر بســزایی 
دارد. عــالوه بــر همــه ایــن مــوارد، ۴ نــوع åب متــ�وت بــه جهــت نصــب چــراغ �ی 
AR111، تنــوع �الیــی را در نحــوه بــه «رگیــری ایــن چــراغ � بــه وجــود آورده اســت.



پروژه نامیندگی مرکزی �موت خودرو



۴۴

مشخ�ت فنی

5700K @1382 ¹ر نوری

15W توان ¿می

14.7Wتوان مصرفی

94.1lm/W راند�ن نوری

6653cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1382lm5700K-بیÉمهDP15A-W

1312lm4000K -طبیعیDP15A -M

1243lm3000K-بیÉآفDP15A -Y

COBDP15



۴۵

IP44
20°
40°

0.3
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

ø8cm

A++ 4000 57003000
15A++ color

PRUDUCT

زاویه �بش ۴۰ درجه

زاویه �بش ۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



۴۶

COB

مشخ�ت فنی

5700K @3076 ¹ر نوری

35W توان ¿می

34.9Wتوان مصرفی

88.1lm/W راند�ن نوری

6213cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>80

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3076lm5700K-بیÉمهDP35A-W

2921lm4000K -طبیعیDP35A -M

2768lm3000K-بیÉآفDP35A -Y

ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 57003000
35IP44 80120° 80 0.76

FREE
Mercury

< 0 sec

100%

0.76
ø20cm



۴۷

ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 57003000
35IP44 40° 40°

1.0
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ø17cm

مشخ�ت فنی

5700K @3073 ¹ر نوری

35W توان ¿می

34.7Wتوان مصرفی

88.5lm/W راند�ن نوری

7596cdحداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3073lm5700K-بیÉمهTL35A-W

2919lm4000K -طبیعیTL35A -M

2765lm3000K-بیÉآفTL35A -Y



۴۸

COB

مشخ�ت فنی

5700K @5215 ¹ر نوری

60W توان ¿می

55.6Wتوان مصرفی

93.7lm/W راند�ن نوری

4748cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

270mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

5215lm5700K-بیÉمهDP60A-W

4954lm4000K -طبیعیDP60A -M

4693lm3000K-بیÉآفDP60A -Y



۴۹

آموزش طریقه نصب

ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 570030001.45
60IP44 40° 80 0.76

FREE
Mercury

< 0 sec

100%

0.76
ø20cm

زاویه �بش ۴۰ درجه رفلکتور�ی موجود



توضیÓت

ــراغ � در  ــن چ ــتند. ای ــرد هس ــو«ر گ ــراغ �ی ت ــو«ر، چ ــراغ �ی ت ــن چ ــداول تری مت
انــواع و طــرح �ی مختلــف åبلیــت اســت�ده بــه عنــوان روشــ�یی عمومــی، متمرکــز 
و Ð ±کیــدی را دارا مــی �شــند.چراغ �ی Äنــواده DP، در انــواع ۶۰ وات، ۳۵ وات و ۱۵ 
وات، بــرای اســت�ده در تاممــی فــ�úی داخلــی از تــ�ری گرفتــه ± مســکونی مــورد 
اســت�ده قــرار مــی گیرنــد. <نامیــی و نصــب آ�ن ایــن چــراغ � همــراه � کیفیــت 
�ال از جملــه Ïخــص نمــود رنــگ �التــر از ۹۵ و نــور بــدون فلیکــر از جملــه مــزاÐی 

ایــن چــراغ � درمــÞن ســیل انبــوه چــراغ �ی تــو«ر می �شــد.





۵۲

Backlit

مشخ�ت فنی

5700K @6028 ¹ر نوری

60W توان ¿می

57.3Wتوان مصرفی

105.2lm/W راند�ن نوری

2132cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED 64  تعداد و نوعpcs 1W 2835 SMD LED

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

231mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

6028lm5700K-بیÉمهPN60B-W

5680lm4000K -طبیعیPN60B -M

5440lm3000K-بیÉآفPN60B -Y



۵۳

IP44 85120°
1.9

FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 570030001.45
60

kg

1.9

زاویه �بش ۱۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود

UGR م¢سبه

24m2 :م§حت •

3m :ارت¿ع سقف •

450lx :سطح متوسط روش�یی •



توضیÓت

پنــل �ی ال ای دی � تکنولــوژی بــه  روز و متــ�وت <یگزینی م�ســب بــرای چراغ �ی 
ــن  ــرای ±می ــن ب ــه �ی ممک ــن گزین ــن از بهتری ــته ای و همچنی ــنت و رش فلورس
روشــ�یی ادارات، �ختــامن �ی تــ�ری و فروشــ¥ه �ی بــزرگ ± فــ�úی اداری و 
بیامرســÁنی هســتند. بــه طــور کلــی در ف�úیــی کــه یکنواختــی نــور و روشــ�یی 
یک دســت فــú مــورد اهمیــت اســت، ایــن چــراغ � بــه یکــی از گزینــه �ی اصلــی 
ــو«ر،  ــب ت ــر نص ــالوه ب ــز ع ــب رو«ر و آوی ــت نص ــوند. åبلی ــی می ش ــردازی تبدل نورپ

انعــâف ایــن چــراغ � را بیــش از پیــش نمــوده اســت.





۵۶

T530T560T590T5120مدل

435lm@5700k
415lm@4000K
391lm@3000K

948lm@5700k
908lm@4000K
863lm@3000K

1308lm@5700k
1239lm@4000K
1175lm@3000K

1863lm@5700k
1767lm@4000K
1680lm@3000K

¹ر نوری 
خروجی

T530T560T590T5120مدل

435lm@5700K948lm@5700K1308lm@5700K1863lm@5700K¹ر نوری

4W9W12W18Wتوان ¿می

4.1W9.1W12.4W17.7Wتوان مصرفی

106.1lm/W104.2lm/W105.1lm/W105.3lm/Wراند�ن نوری

436cd871cd1308cd1750cd حداکثر شدت
نور

CRI>85CRI>85CRI>85CRI>85 ¹خص 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 مشخ¥ت
ول£ژ ورودی

19mA, PF>0.9541mA, PF>0.9556mA, PF>0.9580mA, PF>0.95ن ورودیÍجر



۵۷

ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 57003000
IP44 85 0.17

FREE
Mercury

< 0 sec

100%

این المپ نãزی به اسÉرتر ندارد و مستقیام به برق شهر متصل می گردد.• 

به همراه این محصول ترمی�ل وروردی � سیم متصل به آن و همچنین یک عدد رابط جهت اتåل خطی به چراغ دیگر ارائه می گردد• 

ام§¦ت و لوازم �نبی



توضیÓت

اســت�ده از یــک چــراغ خطــی � ±بــش غیــر مســتقیم و بــه اصطــالح نــور مخفــی 
ــت.  ــداول اس ــوب و مت ــÞر محب ــکونی بس ــه ± مس ــ�ری گرفت ــ�ú از ت ــه ف در هم
اتــÃل بــه یکدیگــر، هــم بــه صــورت نــور مخفــی  چــراغ �ی å � T۵بلیــت 
(Cove Lighting)  و هــم بــه صــورت رو«ر بــه «ر می روند ± در «نســپت دکوراســیون 

فــúی مــورد نظر شــام جلــوه Äصــی ایــ�د نامیند.





۶۰

FPL LED

مشخ�ت فنی

1739lm@ 5700K ¹ر نوری

17W توان ¿می

17.2Wتوان مصرفی

101.1lm/W راند�ن نوری

1744cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED 88  تعداد و نوعpcs 2835 SMD LED

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

81mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

çیه و نگهدارنده مخصوص المپ �ی FPLلوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1739lm5700K-بیÉمهFPL181-W

1652lm4000K -طبیعیFPL181-M

1565lm3000K-بیÉآفFPL181-Y



۶۱

IP44 85 0.17
FREE
Mercury

< 0 sec

100%
ON

OFF

>>1 5000

A++ 4000 570030000.17
17

توضیÓت

۲۲۰ V ات¥ل مستقیم به برق

بــه دلیــل اتــÃل داخلــی 6یــه �ی المــپ بــه صــورت دوÌنــه می  تــوان بــر ا�س دÐگــرام زیــر � یــک انشــ¼ب ورودی چندیــن چــراغ 
را بــه صــورت اتــÃل مــوازی � مصــرف «بــل کمتــری روشــن نمــود.



توضیÓت

بهتریــن <یگزیــن چــراغ �ی مهÁبــی قدیمــی در فــ�úی صنعتــی و Ð ف�úیــی 
ــتند.  ــن FPL  و TCL هس ــپ �ی <یگزی ــی، الم ــراغ �ی مهÁب ــب چ ــت نص � ظرفی
ایــن المــپ �ی ۱۷ وات � بدنــه آلومینیومــی و � پخــش نــور � کیفیــت و یکنواخــت 
و ªقــد فلیکــر و Ð تعویــض رنگ،مصــرف بــرق را بــه شــدت «هــش داده و عملکرد 

سیســتم روشــ�یی فــú را بهبــود می بخشــند. 





۶۴

LED

مشخ�ت فنی

703lm@5700K ¹ر نوری

7.5Wتوان ¿می

7.3Wتوان مصرفی

96.4lm/W راند�ن نوری

1510cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>80

LED تعداد و نوع  SMD LED 14pcs 5730 Chip

240VAC-110 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

48mA,PF>0.55,DimPF>0.9 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

703lm5700K-بیÉمهB701-W

668lm4000K -طبیعیB701-M

632lm3000K-بیÉآفB701-Y

IP44 80GU10 0.08 12V A++ 4000 570030000.08
7.5E27



۶۵

مشخ�ت فنی

523lm@ 5700K ¹ر نوری

5W توان ¿می

4.9Wتوان مصرفی

102.3lm/W راند�ن نوری

3439cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

260VAC-85 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

35mA,PF>0.55,DimPF>0.9 جرÍن ورودی

Ëب ضد خیرگی (صفحه ۹۲)لوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

523lm5700K-بیÉمهB505-W

496lm4000K -طبیعیB505-M

470lm3000K-بیÉآفB505-Y

IP44 0.05 12V E14 GU5.3 A++ 4000 570030000.05
5GU5.3 GU10



۶۶

مشخ�ت فنی

¹1382lm@5700Kر نوری

15Wتوان ¿می

14.7Wتوان مصرفی

94.1lm/W راند�ن نوری

6653cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>85

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

120mA,PF>0.55 جرÍن ورودی

Ëب ضد خیرگی (صفحه ۹۲)لوازم Òنبی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

1382lm5700K-بیÉمهHA15A-W

1312lm 4000K-طبیعیHA15A -M

1243lm3000K-بیÉآفHA15A -Y



۶۷

A++ 4000 57003000
32IP44 85GU10 0.08 12V DIALUX

Plug-in

زاویه �بش ۴۰ درجه رفلکتور�ی موجود



توضیÓت

المــپ �ی <یگزیــن �لــوژن � åبلیــت دیمــری و تنظیــم نــور، انتــ`ب اول 
نورپــردازی سیســتم � و �ختــامن �ی هوشــمند اســت. «ربــرد فــراوان ایــن چــراغ 
در نــ�ط مختلــف فــúی داخلــی، بعــالوه کیفیــت مطلــوب نــور خروجــی، از همــه 
جهــت ایــن چــراغ را بــه بهتریــن <یگزیــن المــپ �ی پرمصــرف و گــرÚده �لوژنــی 
تبدیــل کرده اســت. عــالوه بــر ایــن اســت�ده از åب �ی ضدخیرگــی بــرای روشــ�یی 
 úایــن المــپ � عــالوه بــر جلوگیــری از آســیب چشــم، در نامیــش جلــوه مــدرن فــ

ــود. ــع می ش ــر واق ــÞر موث بس





COB ی پروژکتو̈ر

ــه  ــوده ک ــراغ LED ب ــت چ ــ�وری �خ ــی از ف ــ�ی Chip On Board نوع ــه مع COB ب
ال ای دی یعنــی SMD جدیدتــر می �شــد.  بــه دیگــر فــ�وری �خــت  نســبت 
ــن Fل  ــر و در عی ــور متمرکزت ــور�، ن ــر پروژکت ــه دیگ ــبت ب ــور�ی COB نس پروژکت
ــور،  ــک پروژکت ــد COB در ی ــت�ده از چن ــن، � اس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــری دارن � کیفیت ت
ــه  ــورت جداGن ــه ص ــر COB را ب ــوان ه ــه می ت ــور�ی جداGن ــتن درای ــل داش ــه دلی ب
روشــن نمــود. درجــه ح�ظــت �الی ایــن چــراغ � نیــز �عــث شــده ± بــدون نگرانــی 
از �ران �ی اســیدی، فضــوالت پرنــدÌن، گــرد و غــ÷ر و بــه طــور کلــی عوامــل Äرجی، 

بتــوان از ایــن چــراغ � اســت�ده نمــود.

ف�ی �رجی





۷۲

مشخ�ت فنی

¹3200lm@5700Kر نوری

35Wتوان ¿می

32.6Wتوان مصرفی

93.9lm/W راند�ن نوری

1719cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ  CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

150mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3200lm5700K-بیÉمهPR35A-W

2900lm4000K -طبیعیPR35A -M

2737lm3000K-بیÉآفPR35A -Y

A++ 4000 57003000
35IP66 1.6

DIALUX
Plug-in

90 90°



۷۳

A++ 4000 570030001.45
60IP66 90°

2.25
DIALUX

Plug-in
90 90°

مشخ�ت فنی

¹5215lm@5700Kر نوری

60Wتوان ¿می

55.6Wتوان مصرفی

93.9lm/W راند�ن نوری

2948cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

270mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

5215lm5700K-بیÉمهPR60A-W

4954lm4000K -طبیعیPR60A -M

4693lm3000K-بیÉآفPR60A -Y

این پروژکتور به غیر از طیف سفید در نور�ی سبز و قرمز نیز تولید می گردد.• 



۷۴

در این پروژکتور می توانید هر COB را به صورت جداÌنه روشن نامیید.• 

این پروژکتور به غیر از طیف سفید در نور�ی سبز و قرمز نیز تولید می گردد.• 

مشخ�ت فنی

5700K@¹10296ر نوری

120Wتوان ¿می

111.2Wتوان مصرفی

92.6lm/W راند�ن نوری

6688cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

540mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

10296lm5700K-بیÉمهPR120-W

4954lm4000K -طبیعیPR120-M

4693lm3000K-بیÉآفPR120-Y

A++ 4000 57003000
120IP66 2.25 3.5

DIALUX
Plug-in

90 90°



۷۵

مشخ�ت فنی

¹16700lm@5700Kر نوری

180Wتوان ¿می

168Wتوان مصرفی

99.4lm/W راند�ن نوری

9469cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>95

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

265VAC-190 مشخ¥ت ول£ژ ورودی

810mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

16700lm5700K-بیÉمهPR180A-W

15865lm4000K -طبیعیPR180A -M

15030lm3000K-بیÉآفPR180A -Y

در این پروژکتور می توانید هر BOC را به صورت جداÌنه روشن نامیید.• 

این پروژکتور به غیر از طیف سفید در نور�ی سبز و قرمز نیز تولید می گردد.• 

A++ 4000 57003000
180IP66 5.4

DIALUX
Plug-in

90 90°



SMD ی پروژکتو̈ر

ــور  ــش ن ــترین پخ ــ�وری SMD، بیش ــری ف ــه «رگی ــور� � ب ــته از پروژکت ــن دس ای
در پروژکتــور�ی LED را دارا هســتند. پروژکتــور�ی SMD بهتریــن گزینــه بــرای 
ف�úیــی اســت کــه ایــ�د روشــ�یی گســترده و «فــی در فــúی Äرجــی نســبت 
بــه کیفیــت نــور خروجــی و «نســپت نورپــردازی فــú از اولویــت بیشــتری برخــوردار 

اســت.





۷۸

مشخ�ت فنی

¹3422lm@5700Kر نوری

30Wتوان ¿می

31.2Wتوان مصرفی

109.7lm/W راند�ن نوری

1474cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 60pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

136mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3422lm5700K-بیÉمهPR30B-W

3220lm4000K -طبیعیPR30B -M

3050lm3000K-بیÉآفPR30B -Y

A++ 4000 570030001.42
30IP66 85 1.42

DIALUX
Plug-in

120°



۷۹

مشخ�ت فنی

¹5470lm@5700Kر نوری

50Wتوان ¿می

50.5Wتوان مصرفی

108.3lm/W راند�ن نوری

2457cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 96pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

205mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

5470lm5700K-بیÉمهPR50B-W

5200lm4000K -طبیعیPR50B -M

4920lm3000K-بیÉآفPR50B -Y

A++ 4000 570030002.00
50IP66 85 2.00

DIALUX
Plug-in

120°



۸۰

مشخ�ت فنی

¹10960lm@5700Kر نوری

100Wتوان ¿می

103.2Wتوان مصرفی

106.2lm/W راند�ن نوری

4914cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 200pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

452mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

10960lm5700K-بیÉمهPR100B-W

10402lm4000K -طبیعیPR100B -M

9855lm3000K-بیÉآفPR100B -Y

A++ 4000 57003000
100IP66 85 3.4

DIALUX
Plug-in

120°



۸۱

مشخ�ت فنی

¹16557lm@5700Kر نوری

150Wتوان ¿می

156.2Wتوان مصرفی

106lm/W راند�ن نوری

7370cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 300pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

632mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

16557lm5700K-بیÉمهPR150B-W

15730lm4000K -طبیعیPR150B -M

15025lm3000K-بیÉآفPR150B -Y

A++ 4000 57003000
150IP66 85 5.1

DIALUX
Plug-in

120°



۸۲

مشخ�ت فنی

¹21271lm@5700Kر نوری

200Wتوان ¿می

202.2Wتوان مصرفی

105.2lm/W راند�ن نوری

9850cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED تعداد و نوع SMD LED 400pcs 2835 Chip

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

818mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

21271lm5700K-بیÉمهPR200B-W

20206lm4000K -طبیعیPR200B -M

19084lm3000K-بیÉآفPR200B -Y

زاویه �بش ۱۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود





چراغ ¨ی خ�àنی

روشــ�یی م¼بــر، فــ�úی ســبز نظیــر 6رک � و Ð خــ�Þن و بزرگــراه، بویســله ایــن 
چــراغ �ی ال ای دی ±میــن می شــود. چــراغ �ی خ�Þنــی ال ای دی اکــووات عــالوه بــر 
کیفیــت میــزان نــور خروجــی، رانــدÚن �ال و در نتیجــه آن «هــش مصــرف بــرق و 
هزینــه روشــ�یی فــúی �ز، در انــواع Úژوالر و غیــر Úژوالر ارائــه می شــود ± بتوانیــد 

نــور خــود را بســته بــه نــوع فــú و Ð فصــول مختلــف تغییــر دهیــد.





۸۶

مشخ�ت فنی

¹7470lm@5700Kر نوری

100Wتوان ¿می

99.9Wتوان مصرفی

71.1lm/W راند�ن نوری

6215cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED 48 تعداد و نوعpcs C3535 High Power LED

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

492mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

6.5cmحداکثر قطر áیه لوله

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

7470lm5700K-بیÉمهSL100A-W

7096lm4000K -طبیعیSL100A -M

۱۰۰
۱۰۰

100w

200w

300w



۸۷

�نی �ژوالر اکووات º توان ۶۰۰ وات Ëبل عرضه می �شد.• ãچراغ خ

�نی هر �ژول به تنîیی Ëبل کنترل است.• ãدر چراغ خ

�نی ۱۰۰ وات ۵/۲ کیلوگرم می �شد.• ãوزن چراغ خ

وزن هر �ژول ۱۰۰ وات ۲/۲ کیلوگرم می �شد.• 

A++ 4000 5700
IP66 85 DIALUX

Plug-in
120°

۱۰۰
۱۰۰

زاویه �بش ۱۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



۸۸

مشخ�ت فنی

¹6134lm@5700Kر نوری

50Wتوان ¿می

50.2Wتوان مصرفی

122.2lm/W راند�ن نوری

3426cd حداکثر شدت نور

 (CRI) ¹خص نمود رنگ CRI>85

LED 48 تعداد و نوعpcs 3030 OSRAM SMD LED

265VAC-190مشخ¥ت ول£ژ ورودی

204mA,PF>0.95 جرÍن ورودی

6.5cmحداکثر قطر áیه لوله

مدلد�ی رنگ¹ر نوری

3760lm5700K-بیÉمهSL50B-W

3250lm4000K -طبیعیSL50B -M

50w

100w

150w



۸۹

�نی هر �ژول به تنîیی Ëبل کنترل است.• ãدر چراغ خ

�نی ۵۰ وات ۲/۹ کیلوگرم می �شد.• ãوزن چراغ خ

�نی ۱۰۰ وات ۳/۶ کیلوگرم می �شد.• ãوزن چراغ خ

�نی ۱۵۰ وات ۴/۱ کیلوگرم می �شد.• ãوزن چراغ خ

A++ 4000 5700
IP66 85 DIALUX

Plug-in
120°

زاویه �بش ۱۲۰ درجه رفلکتور�ی موجود



۹۰

مشخ�ت فنی

۰/۵ متری، ۱ متری، ۱/۵ متری، ۲ متری، ۳ متریطول ریل

آلومینیومجنس ریل

¿ãتسمه مسینوع ر

رنگ پودری الکترواسÉتیکنوع رنگ

آویز تلسکوپی، آویز Ïبل فوالدی، انواع اتåل بین دو ریللوازم Òنبی

ریل سرخط یک متری

(متشکل از ۲۹ �نتی متر ف¤ی مفید برای نصب چراغ و ۸ �نتی متر ترمی�ل)

ریل رابط یک متری

( متشکل از ۰۰۱ �نتی متر ف¤ی مفید برای نصب چراغ)

لوازم �نبی



۹۱

توضیÓت نصب

نصب به سقف � است�ده از پیچ و رول پالک و Ð نصب � است�ده از اتÃالت آویزی
ت�وت ریل «سرخط» و «رابط»:

در ریل سرخط طول مفید ریل ۸ �نتی متر از ریل رابط به علت وجود ترمی�ل کو±ه تر است.

آوی̈ز

نوعجنسرنگمورد است»دهتحمل وزن

Ïبل فوالدی � Ëبلیت تنظیم ارت¿عاستیل ضد زنگاستیلریل، چراغ خطی، پنل روÏر ۲۰۶۰x۶۰ کیلوگرم

آویز ôبت � Ëبلیت تنظیم ارت¿عآلومینیومسفید، مشکیریل، چراغ خطی، پنل روÏر ۲۰۶۰x۶۰ کیلوگرم

ات¥الت 

(L) ۹۰ درجه -(V) لوالدار -(I) ۱۸۰ درجه -(T) سه راهی -(X) رراهیÂچ

Ïبل فوالدی � Ëبلیت تنظیم ارت¿ع

آویز ôبت � Ëبلیت تنظیم ارت¿ع



۹۲

�ب تو�ر المپ �ی تیپ �لوژن

(Anti-Glare) ضد خیرگی

�ب رو�ر مربعی

۶۰x۶۰ مخصوص پنل 

نوعجنسرنگ

Ëب روÏر مربعی مخصوص پنل ۶۰x۶۰آلومینیومسفید پودری



۹۳

نوعجنسرنگ

سفید، 

مشکی
Ëب توÏر گرد مخصوص المپ AR111آلومینیوم

AR۱۱۱ ب تو�ر گرد مخصوص المپ�

نوعجنسرنگ

سفید، 

مشکی
Ëب توÏرمربعی مخصوص المپ AR111آلومینیوم

AR۱۱۱ ب تو�رمربعی مخصوص المپ�

نوعجنسرنگ

سفید، 

مشکی
Ëب توÏر ۲x۱ مخصوص المپ AR111آلومینیوم

 AR۱۱۱ ۲ مخصوص المپx۱ ب تو�ر�

نوعجنسرنگ

سفید، 

مشکی
Ëب توÏر ۳x۱ مخصوص المپ AR111آلومینیوم

AR۱۱۱ ۳ مخصوص المپx۱ ب تو�ر�








