
LED Industrial Lighting

LED

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

INSO 20873-1 عملکرد چراغ- الزامات عمومی

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

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

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- الزامات عملکردی

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

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی )EMC(- محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

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

Packages, Arrays & Modules

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری باال
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــاال ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان باال و آلودگی هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

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

5W شاخص

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

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

5 )W( توان نامی

0.043 )A@230V( جریان ورودی نامی

0.5 ضریب توان

3.6V Nicd نوع باطری

96 )hrs( مدت زمان شارژ

3 )hrs( مدت زمان دشارژ

یکپارچه LED نوع مدول

I کاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری
میزان شاخص

SMD LED منبع نوری

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

6500 )oK( دمای رنگ

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم اکسترود جنس بدنه

آبکاری آنودایز پوشش بدنه

روکار 0.620
)Kg( وزن

آویــز 0.740

مشخصات عمومی

میزان شاخص

0 ~ +40 )oC( محدوده دمای کارکرد

90% بیشینه رطوبت مجاز
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