
مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرپروژکنور مادون قرمز

پروژکتور

 مادون قرمز داخلی
وات3وات1 

 متر طول5 متری و یا 20  اتاق 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -  ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور

وات6 مادون قرمز کتابی
وات18 وات6 

 متر با شدت روشنایی حفاظتی50  برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور فلت

وات20 مادون قرمز 
وات60 وات20 

متر با شدت روشنایی حفاظتی و نظارتی70 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور فلت

وات30 مادون قرمز 
وات90 وات30 

متر با شدت روشنایی حفاظتی و نظارتی100 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور فلت

وات42 مادون قرمز 

ANPRپالک خوان 

وات150 وات42 

متر با شدت روشنایی جاده ای  دو الین مطابق سرعت شاتر باال دوربین ها ی 24-18 برد 

تحت شبکه

 ساعت35000:  نانومتر  طول عمر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -  دارای منبع تغذیه مینول 

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور فلت

وات48 مادون قرمز 

ANPRیا مصرف پالک خوان 

وات150 وات48 

 متر با شدت روشنایی محلی و جاده ای150 برد 

متر با شدت روشنایی جاده ای24-18 و قابل سفارش و تنطیم جهت برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

پروژکتورفلت

وات30 مادون قرمز اکونومی
وات30وات15

متر با شدت روشنایی محیطی50 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت12ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه30:زاویه پرتاب نور  



پروژکتورفلت

وات50 مادون قرمز اکونومی
 وات50وات30

متر با شدت روشنایی محیطی70 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت12ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه30:زاویه پرتاب نور  

پروژکتورفلت

وات100 مادون قرمز اکونومی
وات100  وات50

متر با شدت روشنایی محیطی100 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت12ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه30:زاویه پرتاب نور  

پروژکتورفلت

 وات100 مادون قرمز 
وات300 وات100 

متر با شدت روشنایی محیطی200 برد 

 نانومتر850: طول موج

 ولت220ولتاژکارکرد -   ساعت 35000: طول عمر

  درجه و متغیر بنا بر سفارش15:زاویه پرتاب نور  

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرچراغ سر پرچمی

پروژکتور سر پرچمی

وات12
وات12وات12

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد

عدد5فروش حداقلی  -طیف نور مهتابی 

با پرتاب نور قابل سفارش

 ولت220 ورودی  تغدیه 

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرالیت بار آفرودی

الیت بار خطی یک ردیفه

وات27وات250918

 سانتی متر5سانتی متر  عرض 25طول :  ابعاد 

لومن1170: متر                          شدت نوردهی 100: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

 LED3wعدد 9:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30:آمپر                               دمای کارکرد 2: جریان مصرفی  

الیت بار خطی یک ردیفه

وات54وات501836

 سانتی متر5سانتی متر  عرض 50طول :  ابعاد 

لومن2320: متر                          شدت نوردهی 100: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

 LED3wعدد 18:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30:آمپر                               دمای کارکرد 3: جریان مصرفی  

الیت بار خطی یک ردیفه

وات108وات1003672

 سانتی متر5 سانتی متر  عرض 100طول :  ابعاد 

 لومن4680: متر                          شدت نوردهی 140: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

 LED3w عدد 36:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30: آمپر                               دمای کارکرد 4: جریان مصرفی  



الیت بار خطی دو ردیفه

وات108وات503672

 سانتی متر7 سانتی متر  عرض 50طول :   ابعاد 

 لومن9360: متر                          شدت نوردهی 150: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

 LED3wعدد 36:تعداد    (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30: آمپر                               دمای کارکرد 8: جریان مصرفی  

الیت بار خطی دو ردیفه

وات216وات10072144

  سانتی متر7 سانتی متر  عرض 100طول : ابعاد 

 لومن18720:  متر                          شدت نوردهی 300: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

 LED3wعدد 72:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30: آمپر                           دمای کارکرد 12: جریان مصرفی  

الیت بار گرد

وات36وات141224

 سانتی متر 14قطر : ابعاد 

 لومن3120: متر                          شدت نوردهی 80: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

LED3wعدد 12:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30: آمپر                               دمای کارکرد 3: جریان مصرفی  

الیت بار گرد

وات54وات201836

 سانتی متر 18قطر :   ابعاد 

 لومن4680: متر                          شدت نوردهی 120: برد روشنلیی 

آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک     : جنس و رنگ محصول 

ولت24-12:   ولتاژ کارکرد dc-dc میلی آمپر 700درایور : نوع تغذیه 

LED3w عدد 18:تعداد     (یخی) هزار کلوین 20نور سفید : طیف نور 

+65الی - 30: آمپر                               دمای کارکرد 4: جریان مصرفی  

وات40وات20ریموت کنترل
 متر 5تک ریموت با برد 

آمپر4حداکثر جریان قابل کنترل 

ریموت کنترل 

جریان باال
وات200وات120

 متر 10دوبل ریموت با برد  

آمپر24حداکثر جریان قابل کنترل 

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویر چراغ استخری

پروژکتورروکار استخری

وات3 
وات3وات3

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

 بدنه   استنلس استیل   یکپارچه

 ولت بنا به سفارش24-12ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

IP68درجه حفاظتی چراغ 



پروژکتور روکار استخری

وات12
وات12وات12

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

 بدنه   استنلس استیل   یکپارچه

 ولت بنا به سفارش24-12ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

IP68درجه حفاظتی چراغ 

وات9وات9 وات12-9دور فواره ای 

شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی

 ولت بنا به سفارش24-12ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

IP68درجه حفاظتی چراغ 

پروژکتور دفنی استخری

وات6
وات6وات6

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

 سانتی متر 15 سانتی متر و قطر 7: ارتفاع برش  

 بدنه   استنلس استیل   یکپارچه

 ولت بنا به سفارش24-12ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

IP68درجه حفاظتی چراغ 

پروژکتور دفنی استخری

وات18
وات18وات18

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

 سانتی متر 20 سانتی متر و قطر 7: ارتفاع برش  

 بدنه   استنلس استیل   یکپارچه

 ولت بنا به سفارش24-12ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

IP68درجه حفاظتی چراغ 

LEDپروژکتور 

 خیابانی

سوله ای

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویر

 مرئی 60wپروژکتور 

سری سفارشی
وات60وات60

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



وات20وات20w20پروژکتور 

 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

وات30وات30w30پروژکتور 

 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

وات100وات100 نور مرئی100wپروژکتور 

 عدد پاور ال ای دی یک وات100وات تک رنگ 100       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

 وات50خیابانی 

راکتی لوله گیر
وات50وات50

ip66بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت 

قابلیت ارائه در ولتاژکاری مستقیم و متناوب جهت مصارف  سوالر

 لومن بر وات110شدت روشنایی 

مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت

 کلوین6500 کلوین الی 3000دمای رنگ طبق سفارش از 

 وات100خیابانی 

راکتی لوله گیر
وات100وات100

ip66بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت 

قابلیت ارائه در ولتاژکاری مستقیم و متناوب جهت مصارف  سوالر

 لومن بر وات110شدت روشنایی 

مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت

 کلوین6500 کلوین الی 3000دمای رنگ طبق سفارش از 

 وات150خیابانی 

راکتی لوله گیر
وات150وات150

ip66بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت 

قابلیت ارائه در ولتاژکاری مستقیم و متناوب جهت مصارف  سوالر

 لومن بر وات110شدت روشنایی 

مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت

 کلوین6500 کلوین الی 3000دمای رنگ طبق سفارش از 

وات200خیابانی 

تنیسی لوله گیر
وات200وات200

ip66بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت 

قابلیت ارائه در ولتاژکاری مستقیم و متناوب جهت مصارف  سوالر

 لومن بر وات110شدت روشنایی 

مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت

 کلوین6500 کلوین الی 3000دمای رنگ طبق سفارش از 

پروژکتور خیابانی

 وات80 

فلت

وات80وات80

ip65بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت 

قابلیت ارائه در ولتاژکاری مستقیم و متناوب جهت مصارف  سوالر

 لومن بر وات125شدت روشنایی 

 کلوین6500 کلوین الی 3000دمای رنگ طبق سفارش از 

مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور قابل سفارش

دارای اتصال لوله گیر و قابلیت نصب بر روی دیوار



فر یم خام آلومینیومی

پروژکتور کارگاهی

به همراه رفلکتور

وات100وات100

 سانتی متر15 سانتی متر و قطر 15هیت سینک با  ارتفاع 

وزن هیت سینک

قاب دایکست قالب دار جهت درایور 

قابلیت نصب لنز

درایور پروژکتور 

 وات120کارگاهی 
وات120وات120

 ولت260 تا 90: ولتاژ ورودی

%15کمتر از : (THD)اعوجاج هارمونیکی 

درجه سانتی گراد- 20تا + 50: دمای کارکرد

 میلی آمپر3600:جریان مستقیم خروجی 

درایور پروژکتور 

 وات100کارگاهی 
وات100وات100

 ولت260 تا 90: ولتاژ ورودی

%15کمتر از : (THD)اعوجاج هارمونیکی 

درجه سانتی گراد- 20تا + 50: دمای کارکرد

 میلی آمپر3000:جریان مستقیم خروجی 

درایور پروژکتور 

 وات80کارگاهی 
وات80وات80

 ولت260 تا 90: ولتاژ ورودی

%15کمتر از : (THD)اعوجاج هارمونیکی 

درجه سانتی گراد- 20تا + 50: دمای کارکرد

 میلی آمپر2400جریان مستقیم خروجی 

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرپروژکتور دفنی

پرژکتور دفنی

وات5
وات5وات5

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

سانتی متر 11سانتی متر و برش گلدان به قطر 12: رویه به قطر 

 بدنه  آلومینیوم دایکست شده یکپارچه

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

پرژکتور دفنی

وات18 
وات18وات18

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

سانتی متر 19سانتی متر و برش گلدان به قطر 20: رویه به قطر 

 بدنه  آلومینیوم دایکست شده یکپارچه

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

پرژکتور دفنی

وات24 
وات24وات24

شیشه سکوریت ،  رویه استنلس استیل   

سانتی متر 19سانتی متر و برش گلدان به قطر 20: رویه به قطر 

 بدنه  آلومینیوم دایکست شده یکپارچه

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

پرژکتور چمنی

وات4 
وات4وات4

شیشه سکوریت   

سانتی متر 10: رویه به قطر 

 بدنه  آلومینیوم دایکست شده یکپارچه

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 



پرژکتور چمنی

وات18 
وات18وات18

شیشه سکوریت ،  رویه آلومینیوم 

سانتی متر 20: رویه به قطر 

 بدنه  آلومینیوم  به همراه نیزه

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

پرژکتور دفنی خطی

(والواشر)

وات6 

سانتی متری20

وات6وات6

شیشه سکوریت ،  رویه استیل

 بدنه  آلومینیوم 

سانتی متر9*8*20:ابعاد 

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

پرژکتور دفنی خطی

(والواشر)

وات12 

  سانتی متری65

وات12وات12

شیشه سکوریت ،  رویه استیل

 بدنه  آلومینیوم 

سانتی متر9*8*50:ابعاد 

 ولت220-110ولتاژورودی 

رنگ نور بنا بر سفارش 

 درجه120 الی 5زاویه تابش نور 

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویروالواشر

فریم والواشر  دوالین کامل با درپوس 

پالسنیک
00

فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ،شیشه سکوریت ، پایه ،درپوش و گلند پالسنیک سخت 

کاری شده 

 گرم بر متر طول900وزن 

00فریم والواشر کامل با درپوس پالسنیک

فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ،شیشه سکوریت ، پایه ،درپوش و گلند پالسنیک سخت 

کاری شده 

 گرم بر متر طول900وزن 

بدنه خام والواشر 

 متر6یک  الی 
00

فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ، سخت کاری شده 

 گرم بر متر طول900وزن 

والواشر دو الین

 سانتی متری25 

سفارشی

وات18وات18

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 18

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65سانتی متر ، درجه حفاظت 25 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش دایکست و واشر تزریقی،

 ولت220 منبع تغدیه 

والواشر دو الین

 سانتی متری50 

سفارشی

وات36وات36

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 36

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65 سانتی متر ، درجه حفاظت 50 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش دایکست و واشر تزریقی،

 ولت220 منبع تغدیه 



والواشر دو الین

 یک متری
وات72وات72

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 72

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و IP65 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول یک متر ، درجه حفاظت 

غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش پالستیک و واشر،

 ولت220 منبع تغدیه 

والواشر یک الین

 سانتی متری25 
وات6وات6

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 6

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65 سانتی متر ، درجه حفاظت 25 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای  ،درپوش پالستیک و واشر 

 ولت220 منبع تغدیه 

والواشر یک الین

 سانتی متری50 
وات12وات12

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 12

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65 سانتی متر ، درجه حفاظت 50 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای ،درپوش پالستیک و واشر ،

 ولت220 منبع تغدیه 

والواشر یک الین

سانتی متری100 
وات24وات24

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 24

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65سانتی متر ، درجه حفاظت 100 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف ،درپوش پالستیک و واشر

 ولت220 منبع تغدیه 

والواشر یک الین

سانتی متری100 
وات36وات36

سوئیچینگ راندمان باال/ عدد چیپست  تایوانی  و درایور 36

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و IP65سانتی متر ، درجه حفاظت 100 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد طول 

گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف ،درپوش پالستیک و واشر

 ولت220 منبع تغدیه 

UV395-410nmمشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویر

پروژکتور

 وات24ماورای بنفش
وات30وات24

ضد آب-متر مربع 50پوشش 

45 عدد ال ای دی دوچیپ6

 نانومتر395: طول موج

 ساعت35000: طول عمر

120-90:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور خطی

SMARTماورای بنفش 
وات64متغیر

ضد آب-  متر مربع120پوشش 

45 عدد ال ای دی دوچیپ16

 نانومتر395: طول موج

 ساعت35000: طول عمر

دارای نرم افزار بیسیم قابل تنظیم از طرف موبایل

120-90:زاویه پرتاب نور  



 وات5المپ 

ماورای بنفش سرپیچ معمولی
وات7وات7

 متر مربع20پوشش 

وات1عدد ال ای دی 5

 نانومتر395: طول موج

 ساعت35000: طول عمر

200:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور

وات80ماورای بنفش 
وات100وات80

ضد آب-  متر مربع100پوشش 

45 عدد ال ای دی  دوچیپ20

 نانومتر395: طول موج

 ساعت35000: طول عمر

120-90:زاویه پرتاب نور  

پروژکتور

وات120ماورای بنفش
وات150وات120

 متر مربع400پوشش

45 عدد ال ای دی دوچیپ30

 نانومتر395: طول موج

 ساعت35000: طول عمر

120-90:زاویه پرتاب نور  

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرگلخانه

گلخانه خانگی

چراغ خطی فول اسپکتروم

نیم متری

وات6وات6

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد

 سانت50طول 

طیف نور کامل خورشید

 ولت باکسدار سیم دوشاخه دار220 ورودی  تغدیه 

گلخانه خانگی

چراغ خطی فول اسپکتروم

یک متری

وات12وات12

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد

 سانت100طول 

طیف نور کامل خورشید

 ولت باکسدار سیم دوشاخه دار220 ورودی  تغدیه 

گلخانه خانگی

المپ گلخانه

وات7

وات7وات7

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد  ، 

طیف نور کامل خورشید

 ولت220 منبع تغدیه 

گلخانه خانگی

المپ گلخانه

وات5

وات5وات5

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد  ، 

طیف نور کامل خورشید

 ولت220 منبع تغدیه 

گلخانه خانگی

المپ گلخانه

وات18

وات18وات18

 بدنه آلومینیوم با روکش پالستیک و هیت سینگ استاندارد  ، 

طیف نور کامل خورشید

 عدد ال ای دی یک وات18

 ولت220ورودی تغدیه 



تایل گلخانه داخلی

20*100
وات72وات200

 عدد ال ای دی یک وات 72صفخه نوری شامل 

طیف نور کامل خورشید

قالبیت نصب آویز باالی گلدان

قالبیت نصب تایمر طبق سفارش

تایل گلخانه داخلی

60*60
وات96وات300

 عدد ال ای دی یک وات 96صفخه نوری شامل 

طیف نور کامل خورشید

قالبیت نصب آورز

قالبیت نصب  تایمر طبق سفارش

پروژکتور خطی ضد آب 

گلخانه
وات36وات36

سوئیچینگ راندمان باال/ چیپست  تایوانی و درایور 

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و IP65 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد، ، درجه حفاظت 

غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش دایکست و واشر تزریقی،

 ئبت220به همراه منبع تغدیه 

المپ گلخانه کابینی

وات4
وات4وات4

 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد  ، 

طیف نور کامل خورشید

 ولت12 منبع تغدیه 

گلخانه صنعتی

وات100پروژکتور

فضای بیرونی

وات300وات100

 عدد پاور ال ای دی یک وات100وات شامل  100پروژکتور 

IP65قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف 

شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ  طبق سفارش

طیف نور کامل خورشید

 ولت220ورودی 

پروژکتور خطی ضد آب 

آکواریوم آب شور
وات100وات36

سوئیچینگ راندمان باال/ چیپست  تایوانی و درایور 

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و IP65 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد، ، درجه حفاظت 

غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش دایکست و واشر تزریقی،

 ولت12به همراه منبع تغدیه 

پروژکتور خطی ضد آب 

آکواریوم آب شیرین
وات100وات36

سوئیچینگ راندمان باال/ چیپست  تایوانی و درایور 

 مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و IP65 بدنه آلومینیوم و هیت سینگ استاندارد، ، درجه حفاظت 

غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ،درپوش دایکست و واشر تزریقی،

ولت12به همراه منبع تغدیه 

تجیزات جانبی

 ریموت کنترل و تایمر

 ولت220 ولت و 12 

 

آمپر5 ولت جریان 220تایمر مکانیکی ساعت خودکار  

مشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویرچراغ قوه

0



چراغ قوه باطری دار

 UV395
وات5وات3

ماورای بنفش ، بلک الیت 

تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب

چسب ،الک،نشت یابی: خشک کردن  

باطری نیم قلمی سه ،زوم دار

چراغ قوه شارژی

 UV  395
وات5وات3

ماورای بنفش ، بلک الیت 

تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب

چسب ،الک،نشت یابی: خشک کردن  

 ،زوم دارUSBباطری شارژی ،

چراغ قوه باطری دار 

UV365
وات3وات3

ماورای بنفش ، بلک الیت ، سمگ قیمتی

تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب

چسب ،الک،نشت یابی: خشک کردن  

باطری نیم قلمی سه ،زوم دار

چراغ قوه شارژی

 UV  365
وات3وات3

ماورای بنفش ، بلک الیت ، سمگ قیمتی

تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب

چسب ،الک،نشت یابی: خشک کردن  

 ،زوم دارUSBباطری شارژی ،

چراغ قوه باطری دار

 IR 850
وات3وات3

مادون قرمز

باطری نیم قلمی سه ،زوم دار

تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی

چراغ قوه شارژی

 IR 850
وات3وات3

مادون قرمز

تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی

 ،زوم دارUSBباطری شارژی ،

چراغ قوه باطری دار

 IR 940
وات3وات3

مادون قرمز

دوربین های رزبری

تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی

باطری نیم قلمی سه ،زوم دار

چراغ قوه شارژی

 IR 940
وات3وات3

مادون قرمز

دوربین های رزبری

تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی

 ،زوم دارUSBباطری شارژی ،

- Lens  / LE Dمشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویر

وات100وات60 وات مادون قرمز100تراشه 

LED مادون قرمز ( چیپSMD) 850: طول موجnm

 ولت18:  آمپر  ولتاژ راه اندازی3.5: جریان راه اندازی مناسب

 درجه 140: درجه سانتی گراد   زاویه تابش+ 60تا - 30: دمای کارکرد

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم:  کاربردها



وات50وات30 وات مادون قرمز50تراشه 

LED مادون قرمز ( چیپSMD)

850nm: طول موج

 ولت18:  آمپر   ولتاژ راه اندازی3.5: جریان راه اندازی مناسب

درجه سانتی گراد+ 60تا - 30: دمای کارکرد

تراشه یک وات

گلخانه
وات1وات1

میلی آمپر350: جریان راه اندازی مناسب

mil 30: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

، نوردهی گلخانه:   کاربردها

تراشه سه وات

گلخانه
وات3وات3

میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 30: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

، نوردهی گلخانه:   کاربردها

تراشه یک وات

استوک
وات1وات1

میلی آمپر350: جریان راه اندازی مناسب

mil 30: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

، نورپردازی:   کاربردها

تراشه یک وات

فرا بنعش
وات1وات1

 LED ماورای بنفش ( 45چیپmil)

395nm: طول موج

میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

epiled: نوع تراشه

لوازم پزشکی ، مهرو الک خشک کن ، نورپردازی:  کاربردها

تراشه سه وات

فرا بنعش
وات3وات3

 LED ماورای بنفش ( 45چیپmil)

395nm: طول موج

میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

bridglux: نوع تراشه

لوازم پزشکی ، مهرو الک خشک کن ، نورپردازی:  کاربردها

تراشه پنج وات

ماورای بنفش
وات5وات4

(45milچیپ ) ماورای بنفشLED دو عدد 

380nm-410nm: طول موج

 میلی آمپر1000: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

(دارای لنز داخلی) درجه 30: زاویه تابش

Epistar: نوع تراشه

لوازم پزشکی ، مهرو الک خشک کن ، نورپردازی:  کاربردها



تراشه سه وات

مادون قرمز

 نانو متر750

وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

750nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

 درجه140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم: کاربردها

تراشه سه وات

مادون قرمز

 نانو متر730

وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

730nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

 درجه140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم: کاربردها

تراشه سه وات

مادون قرمز

نانو متر810

وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

810nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

 درجه140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم: کاربردها

تراشه سه وات

مادون قرمز

نانو متر940

وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

940nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

 درجه140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم: کاربردها

تراشه سه وات

مادون قرمز
وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

850nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

 درجه140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم: کاربردها



تراشه سه وات

مادون قرمز
وات3وات1

LED مادون قرمز ( 45چیپmil)

850nm: طول موج

 میلی آمپر700: جریان راه اندازی مناسب

mil 45*45: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 80تا - 30: دمای کارکرد

(دارای لنز داخلی) درجه 30: زاویه تابش

Epistar: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم:  کاربردها

تراشه یک وات

مادون قرمز
وات1وات0.5

LED مادون قرمز ( 35چیپmil)

850nm: طول موج

 میلی آمپر350: جریان راه اندازی مناسب

mil 35*35: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 105تا - 40: دمای کارکرد

(دارای لنز داخلی) درجه 30: زاویه تابش

Epistar: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم:  کاربردها

تراشه یک وات

مادون قرمز
وات1وات0.5

LED مادون قرمز ( 35چیپmil)

850nm: طول موج

 میلی آمپر350: جریان راه اندازی مناسب

mil 35*35: سایز چیپ 

درجه سانتی گراد+ 105تا - 40: دمای کارکرد

 درجه 140: زاویه تابش

Epileds: نوع تراشه

دید در شب دوربین مداربسته ، ارتباطات بیسیم:  کاربردها

00 میلی متری با هلدر20لنز 
-درجه60-درجه45-درجه30-درجه15-درجه10-درجه8-درجه5

درجه120-درجه90

درجه60-درجه40-درجه0020 میلی متری با هلدر12لنز 

درجه005لنز انگشتی با هلدر

درجه003 درجه3لنز 

SMDمشخصاتتوان نامیتوان مصرفیتصویر پروژکتور

وات10وات10w 10پروژکتور 

 بدنه استاندارد1100وات   لومن 10 

 PF>0.9 ولت متناوب 220-110ولتاژ مصرفی 

  دمای رنگ 

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

IP65شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، 



وات20وات20w 20پروژکتور 

 بدنه استاندارد2200وات   لومن 20 

 PF>0.9 ولت متناوب 220-110ولتاژ مصرفی 

  دمای رنگ 

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

IP65شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، 

وات30وات30w 30پروژکتور 

 بدنه استاندارد3300وات   لومن 30 

 PF>0.9 ولت متناوب 220-110ولتاژ مصرفی 

  دمای رنگ 

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

IP65شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، 

وات50وات50w 50پروژکتور 

 بدنه استاندارد5000وات   لومن 50 

 PF>0.9 ولت متناوب    220-110ولتاژ مصرفی 

  دمای رنگ 

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

IP65شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، 

وات100وات100w 100پروژکتور 

 بدنه استاندارد12000وات   لومن 100 

 PF>0.9 ولت متناوب    و 220-110ولتاژ مصرفی 

  دمای رنگ 

 warm withe : 2700-3000kتمام زرد 

cool  withe : 6000-7000kتمام سفید 

IP65شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، 

وات100وات100w 100پروژکتور خطی 

سانتی متر8ابعاد یک متر در 

 ولت 220ورودی برق 

مناسب برای روشنایی  تابلو ها

 وات18 ال ای دی خطی 

 ولت12 

 همراه قاب و ترانس

وات20وات18

ولت 220-100 وات ، ولتاژ ورودی 18 ال ای دی 

دمای رنگ  / لومن 1680/ بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت 

 w a rm  w ith e  : 2700-3000k

c oo l  w ith e  : 6000-7000k

(مهتابی)وات 40معادل المپ : میزان روشنایی 

 رزینی رنگ های موجود فقط10در10وات2وات2سنگ نورانی

زیر کابینتی لبه دار

 سانتی100
وات20وات18

ولت 12 وات ، ولتاژ ورودی 18 ال ای دی 

دمای رنگ  / لومن 1680/ بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت 

 w a rm  w ith e  : 2700-3000k

c oo l  w ith e  : 6000-7000k

(مهتابی)وات 40معادل المپ : میزان روشنایی 



زیر کابینتی لبه دار

سانتی50
وات10وات9

ولت 12وات ، ولتاژ ورودی 9 ال ای دی 

دمای رنگ  / لومن 1680/ بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت 

 w a rm  w ith e  : 2700-3000k

c oo l  w ith e  : 6000-7000k

(مهتابی)وات 20معادل المپ : میزان روشنایی 

زیر کابینتی تخت

 سانتی100
وات20وات18

ولت 12 وات ، ولتاژ ورودی 18 ال ای دی 

دمای رنگ  / لومن 1680/ بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت 

 w a rm  w ith e  : 2700-3000k

c oo l  w ith e  : 6000-7000k

(مهتابی)وات 40معادل المپ : میزان روشنایی 

زیر کابینتی تخت

 سانتی50
وات10وات9

ولت 12 وات ، ولتاژ ورودی 18 ال ای دی 

دمای رنگ  / لومن 1680/ بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت 

 w a rm  w ith e  : 2700-3000k

c oo l  w ith e  : 6000-7000k

(مهتابی)وات 40معادل المپ : میزان روشنایی 

وات60وات30

وات120وات40

وات240وات150

وات360وات240

وات6وات5

وات18وات15

وات60وات30

 آمپر5 ولت صنعتی 12ترانس 

 آمپر10 ولت صنعتی 12ترانس 

 آمپر20 ولت صنعتی 12ترانس 

 آمپر30 ولت صنعتی 12ترانس 

 ولت پالستیک نیم آمپر12ترانس 

 ولت پالستیک یک ونیم آمپر12ترانس 

 آمپر5 ولت پالستیک 12ترانس 


