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چراغ داناليت توكار الينا

چراغ دانالیت توكار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش و پخش 
هدفمند نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ویژگي هاي این چراغ است.

ELENA Adjustable Recessed Downlight

ELENA adjustable recessed downlight is Mazinoor state of the art design suitable for modern 
retail shop and commercial lighting applications. Adjustable light direction, directed light 
distribution, energy saving, and aesthetically beautiful design are among the highlights of this 
luminaire.
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چراغ داناليت توكار الينا
ELENA Adjustable Recessed Downlight

Application 
Adjustable down light for modern retail shops, 
boutiques, commercial buildings, galleries, museums, 
showrooms where, ... energy saving and adjustable 
light direction are required.  

Technical Data
Body:
• Sturdy powder coated high pressure die-cast
   aluminum body in white or black

Diffuser:
• Clear Acrylic diffuser

Reflector:
• Anodized aluminum reflector

Mounting grip:
• Stainless steel clamp for installing the 
   luminaire in ceilings with different thickness   

Electrical Components:
• High power factor electronic constant current 
   driver > 0.9
• LED color temperature variety in 3000K or 4000K
• High efficacy LED modules
• Lumen Maintenance (L80) > 100,000 hrs
• High CRI ViVo® modules
• Single core solid conductor made of copper with 
    PVC insulation
• 2 poles polycarbonate wire terminal with tool free 
   looping capability
• Flicker free

Ordering Options
• Anodized aluminum reflector with narrow light 
   distribution

كاربرد
كاربرد دانالیت با قابلیت تنظیم زاویه تابش نور به هر سو در فروشگاه 
ها، گالری ها، موزه ها و ... كه تابش نور موضعي و متمركزاز قبیل از 

دیوار به سقف معیارهاي اصلي در انتخاب نوع چراغ است.  

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• آلومینیومی دایکستی 
• رنگ آمیزي با رنگ پودري الکترواستاتیك سفید یا مشکی

ديفيوزر:
• دیفیوزر اكریلیك شفاف

رفلكتور:
• رفلکتور آلومینیومی آنودایز با پخش یکنواخت و بازتاب نور زیاد 

بست نصب:
• بست نصب استنلس استیل براي نصب چراغ در سقف هایي با 

   ضخامت هاي مختلف

تجهيزات الكتريكي:
• درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9  

• ماژول ViVo® LED با ضریب نمود رنگ زیاد برای نمایش جذاب تر
   اجسام به رنگ های واقعی تر

• ثبات شار نوري )L80( < 100,000 ساعت
• دمای رنگ نور: ۳000 یا ۴000 كلوین

PVC سیم مفتولي با روكش •
• ترمینال د وخانه ویژة چراغ هاي روشنایي پلي كربنات با امکان 

   لوپینگ بدون نیاز به ابزار
• فقدان زنندگی نور

سفارشات خاص
• رفلکتور آلومینیومی آنودایز با پخش نور تیز 
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)M585EM...-BL( .این مدل چراغ ها به رنگ  مشکی نیز عرضه می شود •
• Available also in black powder coated finishing. (M585EM...-BL)

)M585M..-BL( .این مدل چراغ ها به رنگ  مشکی نیز عرضه می شود •
• Available also in black powder coated finishing. (M585M...-BL)
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