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 كلوين   4000  نور   رنگ  دماي   با  وات  LED  7  چراغ

 حال   عین  در   و   باشد   می   نور   مازی  محصوالت  مشخصات  ویرایش  آخرین  همواره  بروشور   این  در   مندرج   اطالعات

 .نماید ایجاد   محصوالت   در   تغییراتی  قبلی  اطالع  بدون  لحظه  هر   در   دارد  حق   نور   مازی  محصوالت،  مستمر   بهبود  برای 
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 :نصب  نوع 

 :نور   منبع   نوع

 :نور   رنگ   دماي 

 :نوري  شار   ثبات 

 :رنگ  نمود   ضريب

 ):لومن (  چراغ  نوري  شار 

 :حفاظت   درجه

 :درايور /باالست

 :درايور /باالست   ويژگي 

 

 

         
 
 

 محصول   معرفی

  به  اضطراری  روشنایی  تأمین   برای  مازینور   ساخت   و  طراحی  با   امیلوکس   اضطراري  تجاري/اداري  چراغ

 ساختار   .است   شده  طراحی  خروج   راه  دادن  نشان  برای  یا  تجاری  و  اداری  محیط   در  برق  قطع  هنگام 

 .است   چراغ   این   ویژگیهای   از   زیاد  بازدهی   و  بادوام   و   محکم 

 
 
 
 

 
 فنی   اطالعات   جدول 

 

 M216LED2                             :محصول   كد  /كاتالوگ   كد
 

 :كاربرد 

 

 :ماژول   /المپ  تعداد
 

 :نور  منبع
 

 :نوري  شار   ثبات  بندي   رده 
 

 ):وات (  چراغ  توان 
 

 ):وات   بر   لومن (  چراغ  بازدهي 
 

 :عایقی   كالس
 

 :فليکر 
 

 كاناله  تك     ):خروجي   هاي  كانال (  درايور /باالست  ويژگي 
Non-dimmable 

Flicker Free 

 ثابت  جريان   الکترونیکی   درايور 

Class I 

IP40 

114 

800 

 80  از  بيش

L70 

 ساعت  100000  از  بيش

LED 

4000K - Neutral White 

LED 

 و  ها   گالري   ها،  فروشگاه پذيرايي،  مراكز  و  ها   هتل  درماني،  و  آموزشي  و  اداري  هاي   ساختمان ماركت،  هايپر 

 ها   موزه 

 روكار   ديواري  براكت،  با   دیوار   به   نصب  یکپارچه،   - توكار  سقفي   روكار،   سقفي 
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 - :بدنه  پوشش 

 كربنات   پلی 

 دارد :لوپينگ   قابليت

 2.5  سايز  خانه  سه  لوپینگ،   قابلیت   ابزار،  به  نیاز  بدون   سیم   اتصال

 كربنات   پلي :  ترمینال  جنس

0.5 

 PVC  مفتولي  سيم  :كابل   و  سیم  جنس 

50/60 Hz , 0 (DC) 

 VAC±10% ، 198~264 VDC 240~220 :تغذيه  نامي  ولتاژ

 :شيشه  /دیفیوزر  جنس

 :نور   پخش

 ):كيلوگرم( وزن 

 
 

 

 :تغذيه  ولتاژ  نامي  فركانس

 

 

 :كابل و سيم  )مقطع سطح( اندازه

 

 

 :ترمینال  ویژگی 

 

 

 :بدنه   جنس 

 

 

 :بدنه  رنگ 
 

 :شيشه   /دیفیوزر   ويژگي 
 

 :بندي  بسته  نوع
 

 330x155x80                                            ):ميليمتر(ابعاد 

0.8 

 كارتن   و  نايلون 

 يکنواخت  متقارن 

 (UV)  فرابنفش  برابرامواج   در   مقاوم 

 كربنات  پلی  حباب

- 
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 فتومتریک   نمودار

 

 

 نقشه فنی 

 


