
مشخصاتتوان مصرفیتصویرکد محصولنام محصولردیف

وات3w SLE-PS-33پروژکتور 1

 عدد پاور ال ای دی یک وات3وات تک رنگ 3       پروژکتور 

390 لومن IP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات6w SLE-PS-66پروژکتور 2

 عدد پاور ال ای دی یک وات6وات تک رنگ 6       پروژکتور 

780 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات12w SLE-PS-1212پروژکتور 3

 عدد پاور ال ای دی یک وات12وات تک رنگ 12       پروژکتور 

1560 لومن IP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

4
15wپروژکتور 

سری سفارشی
SLH-PA-1515وات

 عدد پاور ال ای دی20وات تک رنگ 15       پروژکتور 

45 یک وات بریجلوکس 

2100 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

ترایدونیک /   ولت درایور مینول 220ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات20w SLE-PA-2020پروژکتور 5

 عدد پاور ال ای دی یک وات20وات تک رنگ 20       پروژکتور 

2400 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات30w SLE-PA-3030پروژکتور 6

 عدد پاور ال ای دی یک وات30وات تک رنگ 30       پروژکتور 

3600 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

  صبا الیت LEDمحصوالت پروژکتورهای 
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7
 36wپروژکتور 

سری سفارشی
SLH-PA-3636وات

 عدد پاور ال ای دی 36وات تک رنگ 36       پروژکتور 

45یک وات بریجلوکس 

5040 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

ترایدونیک /   ولت درایور مینول 220ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات36w SLE-PM-3636پروژکتور 8

 عدد پاور ال ای دی یک وات36وات تک رنگ 36       پروژکتور 

4320 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات48w SLE-PS-4848پروژکتور 9

 عدد پاور ال ای دی یک وات48وات تک رنگ  48       پروژکتور 

5760 لومن IP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات60w SLE-PA-6060پروژکتور 10

عدد پاور ال ای دی یک وات60وات تک رنگ 60       پروژکتور 

7200 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

11
 60wپروژکتور 

سری سفارشی
SLH-PA-6060وات

عدد پاور ال ای دی 60وات تک رنگ 60       پروژکتور 

45یک وات بریجلوکس 

8400 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

ترایدونیک /   ولت درایور مینول 220ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات80w SLE-PA-8080پروژکتور 12

 عدد پاور ال ای دی یک وات80وات تک رنگ 80       پروژکتور 

9600 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد

وات100w SLE-PA-100100پروژکتور 13

 عدد پاور ال ای دی یک وات100وات تک رنگ 80       پروژکتور 

9900 لومنIP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

 شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

 ولت 220یا  (پنل خورشیدی ) ولت 12ورودی 

رنگ نور بنا به سفارش فابل ارائه میباشد


