
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدنه 

 .دایزوآناکسترود، با پوشش  ومینیآلوم 

 ی حفاظت: درجهIP66 

 زلن 

و حرارت،  UVکربنات مقاوم در برابر  یپل یاستفاده از لنزها

°6) پخش نور. یهیتنوع در زاو یدارا × °6 و 80° × 6°) 

 LED 
( با طول عمر CRI>80 ،SDCM<3و کیفیت نور باال ) راندمان

 .ساعت 05555بیش از 

 درایو 

اعوجاج و  %89ضریب توان بیش از درایو جریان ثابت با 

 %71( کمتر از THD) کل کیهارمون

 یسازیسفارشی هاتیقابل 

 ی مشخصاتسازیسفارش و رنگ بدنه طول، یسازیسفارش

LED Drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن

(Kg) 

 ابعاد

(mm) 
شاخص نمود رنگ 

(CRI) 

ر دمای رنگ نو

(ºK) 

شار نوری 

(Lm) 

 بازده نوری

(Lm/W) 

توان نامی 

(W) 
 کاال کد

H W L 

0.52 100 62 140 

Ra>80 

2000 

3000 
4000 
6500 

400 100 4 TUS61A8004 

0.72 100 62 180 635 107 6 TUS61A8006 

1.03 100 62 274 963 107 9 TUS61A8009 

1.65 100 62 504 1980 110 18 TUS61B8018 

2.98 100 62 1000 3920 112 36 TUS61C8036 



 
 

 

 

 

  

 آیسان

 TUS61A8004   TUS61A8006   TUS61A8009   کد کاال  

 الکتریکی چراغمشخصات 

 TRD7-ISFZIP5W150 TRD7-ISFZIP7W300 TRD7-ISFZIP9W150 نوع درایور 7

 TRMA-107.5-36 نوع ماژول 2
H4HC6-150 

TRMA-162-36 
H6HC6CI120 

TRMA-242-36 
H9HC6CI120 

 235-225 (VACولتاژ نامی تغذیه ) 3

 05/05 (Hzفرکانس نامی ) 4

 240-795 (VACمحدوده ولتاژ ورودی ) 0

 LED  (VDC) 20-24 38-30 08-04ولتاژ کار ماژول  0

 4 0 8 (Wتوان نامی ) 1

 5.53 ≥ 5.54 ≥ 5.50 ≤ (A@230Vجریان ورودی نامی )  9

 %05 ≤ ضریب توان 8

 7 (Wتکی ) LEDتوان نامی  75

 735%≥ (THDاعوجاج هارمونیک کل ) 77

 خطی -یکپارچه  LEDنوع ماژول  72

 7 ماژولتعداد المپ/  73

 I کالس عایقی 74

 +A رده انرژی 70

 مشخصات نوری

  SMD LED منبع نوری 7

 8 0 4 بکار رفته در چراغ LEDتعداد  2

 455 030 803 (Lmشار نوری ) 3

 755 751 751 (Lm/Wبهره نوری ) 4

ی پخش نورزاویه 0  0- 

 0055-4555-3555-2555 (ºK) نور  دمای رنگ 0



 
 

  

 آیسان

 TUS61A8004   TUS61A8006   TUS61A8009   کاال کد  

 مشخصات مکانیکی

 آلومینیوم اکسترود جنس بدنه 7

 L140 W62 H100 L180 W62 H100 L274 W62 H100 (mmابعاد ) 2

  دایزوآبکاری آن پوشش بدنه 3

 5.02 5.12 7.53 (kgوزن ) 0

 روکار نوع نصب 1

 00 (IPدرجه حفاظت ) 9

 PVCمس باروکش  کابلجنس سیم و  8

 5.0 اندازه )سطح مقطع( سیم و کابل 75

 پلی کربنات جنس ترمینال 77

 پلی کربنات جنس دیفیوزر 72

 ماورا بنفش مقاوم در برابر،خش ضد ،ضدضربه ویژگی دیفیوزر 73

 83 ضریب گذردهی دیفیوزر 74

 مشخصات عمومی

 +05 (ºCبیشینه دمای کارکرد ) 7

 80 مجاز )%(بیشینه رطوبت  2

 05555 ≥ عمر ماژول )ساعت( 3

4 
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ 

(ºC) 
20+ 



 
 

 سانیآ

 TUS61A8018  TUS61A8036  کدکاال  

 مشخصات الکتریکی چراغ

 TRD7-ISFZIP26W300 TRD7-ISPIP36W600 نوع درایور 7

 TRMA-242-36-H9HC6CI120 نوع ماژول 2

 235-225 (VACتغذیه )ولتاژ نامی  3

 05/05 (Hzفرکانس نامی ) 4

 240-795 (VACمحدوده ولتاژ ورودی ) 0

 LED  (VDC)  08-04ولتاژ کار ماژول  0

 79 30 (Wتوان نامی ) 1

 5.7  <5.2>  (A@230Vجریان ورودی نامی )  9

 %89 ضریب توان 8

 7 (Wتکی ) LEDتوان نامی  75

 71%> (THDاعوجاج هارمونیک کل ) 77

 یکپارچه خطی LEDنوع ماژول  72

 4 2 تعداد المپ/ ماژول 73

 I کالس عایقی 74

 +A رده انرژی 70

 مشخصات نوری

 SMD LED منبع نوری 7

 30 79 بکار رفته در چراغ LEDتعداد  2

 7955 3005 (Lmشار نوری ) 3

 755 757 (Lm/Wبهره نوری ) 4

 0055-4555-3555-2555 (ºKدمای رنگ ) 0

 

 

 

  



 
 

 سانیآ

 TUS61A8018  TUS61A8036  کدکاال  

 مشخصات مکانیکی

 اکسترود-الومنیوم جنس بدنه 7

 L504 W62 H100 L1000 W62 H100 (mmابعاد ) 2

 آبکاری آنودایز پوشش بدنه 3

 7.00 2.89 (kgوزن ) 4

 وکارر نوع نصب 0

 00 (IPدرجه حفاظت ) 0

 PVCمس باروکش  جنس سیم و کابل 1

 5.0 اندازه )سطح مقطع( سیم و کابل 9

 پلی کربنات جنس ترمینال 8

 پلی کربنات جنس دیفیوزر 75

 ضدضربه. خش. ماورا بنفش ویژگی دیفیوزر 77

 83 وزریفید ضریب گذردهی 72

 مشخصات عمومی

 +05 (ºCبیشینه دمای کارکرد ) 7

 95 بیشینه رطوبت مجاز )%( 2

 05555<   )ساعت( عمر ماژول 3

4 
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ 

(ºC) 
20 

 

 

 در چراغ به تفکیک دمای رنگ نور کاررفتهبههای  LEDمشخصات نوری 

 2555 3555 4555 0055 (ºKدمای رنگ نور ) 7

338/593 338/125 کد نور سنجی 2  338/594  338/900  

  Ra >15 (CRI) شاخص نمود رنگ 3

 3 > (SDCM) رواداری مختصات رنگ 4

 L80 رده بندی ثبات شار نوری 0

 


