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LED Garden Lighting

LED

بــا سیســتم دفــع حرارتــی پیشــرفته * طراحــی زیبــا 
* تامین پخش نور یکنواخت

* دارای ظاهــر بســیار چشــم نــواز و منحصــر بــه فــرد
ــا قابلیــت کنتــرل دقیــق جریــان * منبــع تغذیــه اســتاندارد ب
* توان مصرفی و نور خروجــی ثابت در گستــره وسیعی از ولتاژ 

)180 – 265 VAC( ورودی
* امــکان اســتفاده در شــرایط دمایــی و آب و هوایــی متفــاوت
* درجه حفاظت باال و مقاومت خوب در برابر خوردگی و تنش مکانیکی
قرمــز مــادون  و  بنفــش  مــاوراء  اشــعه  تابــش  عــدم   *

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 1– 2 : الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا  AC 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
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مشخصات  الکتریکی چراغ با رنگ نور سفیدفانوس                               چراغ چمنی  
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی چراغ
0.08 )A@230V( جریان ورودی نامی
0.95 ضریب توان
30 )V-DC( LED ولتاژ کار مدول

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

I کاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات  مکانیکی
میزان شاخص
IP65 )IP( درجه حفاظت

پایه= آهن جنس بدنه
بخش اپتیک= آلومینیوم

پلی کربنات جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه

8.5 )Kg( وزن
Ø150 x H840 )mm( )ابعاد )نصب مخفی
Ø210 x H840 )mm( )ابعاد )نصب نمایان

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط
-20 ~ +50 )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 )%(

مشخصات  نوری چراغ با رنگ نور سفید
18 W شاخص

SMD LED )Mid-Power( منبع نوری
20 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
1.5 )W( تکی LED توان نامی

1890 )Lm( شار نوری
105 )Lm/W( بهره نوری

3000, 4000, 6500 )K( دمای رنگ اسمی
75 شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(
730/559, 740/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات  الکتریکی و نوری چراغ با رنگ های سبز، آبی
18 W شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
180 - 265/50 - 60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

18 )W( توان نامی چراغ
0.08 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95 < ضریب توان
SMD LED منبع نوری

20 )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد
1.5 )W( تکی LED توان نامی

Blue =450 , Green =530 )nm( طول موج مرکزی
5 )nm( پراکندگی طول موج

منحنی پخش نور

کد محصول
411106


