
LED Linear Floodlights
* طراحــي ویــژه جهــت کاربردهــاي روشــنایي ابنیــه در محیــط هــاي خارجــي و داخلــي
* طول عمر باال به واسطه استفاده از LED Driver با تلفات حداقل و طراحي حرارتي مطلوب 
ــردازي ــروژه هــاي نورپ ــرژي در پ ــاال در راســتاي کاهــش هزینــه هــاي ان ــوري ب ــازده ن * ب
* قابلیــت دســتیابي بــه بهتریــن منحني توزیــع نور منطبق بــا پــروژه نورپردازي یا روشــنایي

* تنوع در رنگ نور، زاویه تابش نور و ولتاژ تغذیه
)RGB( دستیابي به بهترین و جذاب ترین ترکیب رنگ و جلوه هاي نوري در سیستم رنگ متغیر *

Through Wiring نصب آســـان به واسطــــه سیستم *
* امکان تنظیم دقیق زاویه نصب چراغ توسط براکت نصب استیل

* درجــه حفاظــت بــاال و ضربــه پذیــري مناســب جهــت کاربــرد در محیــط هــاي خارجــي

Standards استانداردها

IEC 62384
DC or AC supplied electronic control gear for LED 

modules – Performance requirements

IES LM-80 LED light source- Lumen maintenance

IEC 62722-2-1
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements 

for LED luminaires

INSO 14878-1 تعیین رتبه کیفی المپ ها و چراغ های  LED - الزامات عمومی و آزمون ها

INSO 14878-2-4 LED - الزامات ویژه - نورافکن - LED تعیین رتبه کیفی المپ ها و چراغ های

INSO 5920-1 چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها
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مشخصات  الکتریکی

36 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

220 - 240/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ ورودی و فرکانس

36 )W( توان نامی

0.174 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.9 ضریب توان نامی

216 )V-DC( LED ولتاژ کار مدول

45% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل

باالست سرخود یکپارچه LED نوع مدول

I )230V( کاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

---- نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
36 W شاخص

SMD LED منبع نوری

36 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

1.5 )W( تکی LED توان نامی

3600 )Lm( شار نوری

100 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 5000, 6500 )K( دمای رنگ

75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 750/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

10, 45 زاویه تابش )درجه(

آذرخش 3

منحنی پخش نور

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

شیشه سکوریت تخت جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آبکاری آنودایز پوشش بدنه

1.8 )Kg( وزن
L1000xW58xH69 )mm( ابعاد

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط
-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

70000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(
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