
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدنه 

تبادل  منظوربهدارای طراحی آیرودینامیک  ستآلومینیوم دایک 

با پوشش رنگ  ،عدم انباشت آب حرارتی باال با محیط و

 .الکترواستاتیک

 ی حفاظت: درجهIP66 

 شیشه 

ی با الیه( Glass Tempered)تمپر شده ایمن یشیشه

 . گریزی سطح شیشهجهت آب پوششی نانو

 لنز 

، و حرارت UVمقاوم در برابر  پلی کربنات لنزهایاستفاده از 

 .ی پخش نوردارای تنوع در زاویه

 LED 
160) راندمان < 𝐿𝑀

𝑊⁄) و کیفیت نور (CRI>70 ،

SDCM<3ساعت 50000با طول عمر بیش از  ( باال. 

 درایور 

لیکر با ضریب توان بیش یو الکترونیکی جریان ثابت بدون فدرا

 درصد.  7و اعوجاج هارمونیکی کمتر از  09.0از 

 دسترسی آسان 

قطعات دور برای دسترسی آسان به های نیماستفاده از پیچ

 .چراغ

 یسازیسفارشی هاتیقابل 

و  الکتریکی ی مشخصاتسازیسفارشی رنگ بدنه، سازیسفارش

 .ی پخش نورزاویه

 وزن

(Kg) 

 ابعاد

(mm) 
شاخص نمود رنگ 

(CRI) 

ر دمای رنگ نو

(ºK) 

شار نوری 

(Lm) 

 یبازده نور

(Lm/W) 
 کاال کد (Wتوان نامی )

H W L 

1.95 53 206 276 

Ra>70 

3000 

4000 
6500 

7800 130 60 TUS9608060 

- 82 272 396 - - - TUS9608120 

6.7 85 357 456 25000 140 170-180 TUS9608180 



 
 

 آزرا

  TUS9608060  TUS9608120 TUS9608180  کد کاال  

 مشخصات الکتریکی چراغ

 TRD9-ISP-54-900 TRD9-ISFZ-54-1200 TRD14-ISPFZ-180-900 نوع درایور 1

 TRMA-119-152-72-I960 TRMA-164-50H36CI720 TRMA-222-50-48-I720 نوع ماژول 2

 230-220 (VACنامی تغذیه )ولتاژ  3

 00/50 (Hzفرکانس نامی ) 4

 245-175 (VACمحدوده ولتاژ ورودی ) 5

 54 - 100 (Wتوان نامی ) 0

 0925 − ≥ 090 ≤ (A@230Vجریان ورودی نامی )  7

 %0.≥ − %0.≥ ضریب توان 0

 1 (Wتکی ) LEDتوان نامی  .

 10% - ≥ 0% ≤ (THDاعوجاج هارمونیک کل ) 10

 یکپارچه  -آلومینیوم  LEDنوع ماژول  11

 4 - 1 تعداد المپ/ ماژول 12

 I کالس عایقی 13

 +A رده انرژی 14

 مشخصات نوری

  SMD LED منبع نوری 1

 1.2 - 72 بکار رفته در چراغ LEDتعداد  2

 7000 - 25000 (Lmشار نوری ) 3

 112 - 122 (Lm/Wبهره نوری ) 4

 0500-4000-3000 (ºK) نور  دمای رنگ 5

 

 

 

  



 
 

 آزرا 

  TUS9608060  TUS9608120 TUS9608180  کد کاال  

 مشخصات مکانیکی

 آلومینیوم دایکست جنس بدنه 1

 و عدم انباشت آب طیباال با مح یبه منظور تبادل حرارت کینامیرودیآ یطراح ویژگی بدنه 2

 L276 W206 H53 L396 W272 H82 L456 W357 H85 (mmابعاد ) 3

 19.5 - 097 (kgوزن ) 0

 وکارر نوع نصب 7

 00 (IPدرجه حفاظت ) 0

 نسوز الیافمس باروکش  جنس سیم و کابل .

 195 اندازه )سطح مقطع( سیم و کابل 10

 سرامیک جنس ترمینال 11

 شیشه سکوریت جنس دیفیوزر 12

 5. ضریب گذردهی دیفیوزر 13

 مشخصات عمومی

 +50 (ºC)بیشینه دمای کارکرد  1

 5. بیشینه رطوبت مجاز )%( 2

 50000 ≥ عمر ماژول )ساعت( 3

4 
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ 

(ºC) 
25+ 

 

 

 در چراغ به تفکیک دمای رنگ نور کاررفتهبههای  LEDمشخصات نوری 

 3000 4000 0500 (ºKدمای رنگ نور ) 1

33/040. 030/.33 کد نور سنجی 2  .33/005  

  Ra ≤70 (CRI) شاخص نمود رنگ 3

 3 ≤ (SDCM) رواداری مختصات رنگ 4

 L80 ثبات شار نوری یبندرده 5

 

 


