
LED Industr ial Lights

ــرفته ــی پیش ــع حرارت ــتم دف ــا سیس ــا ب ــی زیب * طراح
ــق  ــرل دقی ــت کنت ــا قابلی ــتاندارد ب ــه اس ــع تغذی * منب
ــم ــی هارمونیکــی ک ــاال و آلودگ ــوان ب ــب ت ــان، ضری جری
* توان مصــرفی و نور خروجــی ثابت در گستره وسیعی از 

)180 – 265 VAC( ولتاژ ورودی
* منبــع تغذیــه دارای حفاظت در برابر ولتــاژ اضافی و گذرا 

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* مجهـز به جدار نورگذر مقاوم در برابر ضربه 
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف 

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها –  قسمت 1 : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ –  قسمت 1 : الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ –  قسمت 2 – 1 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC  یا  DC برای مدول های  LED – الزامات عملکردی

INSO 7644-2-13
 لوازم کنترل المپ – قسمت 2–13 : الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با  

LED برای مدول های DC یا AC تغذیه

IES LM-80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

LED
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 E-LED آتالنتیس

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص

IP65 )IP( درجه حفاظت
پلی کربنات جنس بدنه

پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر

L660xW130xH86 )mm( ابعاد

2.27 )Kg( وزن

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-5 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

95 بیشینه رطوبت مجاز )%(

100000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

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

منحنی پخش نور

مشخصات  الکتریکی
22W شاخص

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

180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

22 )W( توان نامی

0.1 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 ضریب توان

44 )V-DC( LED ولتاژ کار مدول

%15 ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
یکپارچه LED نوع مدول

II کاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی 
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  نوری
22W شاخص

SMD LED منبع نوری

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

0.5  )W( تکی LED توان نامی 

2750 )Lm( شار نوری

125 )Lm/W( بهره نوری

6500 )K( دمای رنگ

85 شاخص نمود رنگ

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

765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

کد محصول
411409

85/135660/1270

8
6

وزن و اطاعات نوری جداول مربوط به چراغ آتانتیس همراه با پلکسی می باشد.


