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سنسور حرکتى
با فــرکانس باال

سنسـور حرکت
مادون قرمز

چراغ اضطرارى
یک ساعته

چراغ اضطرارى
دو ساعته

چراغ اضطرارى
سه ساعته

نصب سریع

قطع کامل

نصب بدون ابزار

شرایط سخت کارکرد

ماژوالر

مقاوم در برابر
عبــور اتومبیل

ورودى کابل از جانب

ترووایرینگ

LED  منبع نور

تـرووایرینگ
از طریق چراغ

فیــــــوز

روشن شدن سریع

قابلیت دیم دوسطحى

منبع نور قابل تنظیم

دیم 1 تا 10ولت

سیستم دالى

چراغ آزاد ایستاده

چراغ متحرك

نورافکن

IP از سمت پایین

چراغ خیابانى

فتوسل

برآمدگـى کم
از سطح نصب

قابلیت نصب
در عمق کم

نور دکوراتیو

پخش نور گسترده

پخش نورمتقارن

پخش نورنامتقارن

پخش نور بیضوى

چراغ با نصب پیوسته

مقاوم در برابر عبور

IP درجه محافظت

High
PF

ضریب توان باال

  کالس یک حفاظتى

  کالس دو حفاظتى

پخش نور دایره اى

کم ترین فاصله 
نصب ازاجسام

قابلیت نصب برروى
سطوح قابل اشتعال

مقاومت سیم ملتهب

چراغ سقفى روکار

چراغ دیوارى روکار

چراغ آویز

چراغ  سقفى توکار

چراغ دفنى

چراغ دیوارى توکار 

پایه سیم عبور برق

چراغ براى نصب
روى ریل

چراغ تصویرتاب

10-1
V

پایه چراغ روشنایى
CLASS III

  کالس سه حفاظتى

بنـــــا به درخواست مشتــــرى

IP65
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شـــــــــرح

شـــــــــرح

بدون حفاظت

بدون حفاظت

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 12 میلی متر

حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کم تر از 15درجه

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از  1  میلی متر

حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 50 میلی متر

حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب

حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از 2/5 میلی متر

حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کم تر از 60 درجه

دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختاللی ایجاد نمی کند

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت

حفاظت شده در برابر نفوذ گــــرد و غبــــار به طور کامــــل

حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان

حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب به طور دائم

 )IP( درجه حفاظت

بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی، درجــه حفاظت تجهیــزات با حروف IP به همراه دو عدد نشــان داده میشــود که عدد اول از ســمت چپ 
نشــان دهنده درجه حفاظت در برابر ورود اجســام خارجی و گرد و غبار و عدد دوم، نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت اســت.  



LED Recessed Ceiling Light

Standards استانداردها
INSO 5920-1 چراغ ها- قسمت اول : مقررات عمومی و آزمون ها

INSO 20873-1 عملکرد چراغ - الزامات عمومی

INSO 20873-2-1 LED عملکرد چراغ - الزامات ویژه برای چراغ های

INSO 16075 لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC  برای مدول های LED - الزامات عملکردی

INSO 11721 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی- ویژگی های عمومی 

INSO 21006 مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - الزامات عملکردی

INSO 14878-1  تعیین رتبه کیفی المپ ها و چراغ های LED - و الزامات عمومی و آزمون ها 

INSO 7260-3-2 سازگاری الکترومغناطیسی )EMC( - محدوده ها- محدوده هارمونیک های گسیلی جریان 

IES LM - 80
Measuring Luminous Flux & Color Maintenance of LED 

Packages, Arrays & Modules

LED

* مصرف انــرژی بسیارکم و بازده نــوری باال
ــتاندارد ــی اس ــی و الکترونیک ــا طراحــی حرارت ــاال ب ــیار ب ــر بس ــول عم ــه ط ــتیابی ب * دس
* اســتفاده از مــواد بــا مقاومــت حرارتــی کــم جهــت ایجاد بهتریــن شــرایط حرارتــی در محصول
* عــدم اســتفاده از جیــوه در ســاختار محصــول و ســازگار بــا محیــط زیســت

* طراحی زیبا با سیستم دفع حرارتی مناسب
* منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان باال و آلودگی هارمونیکی کم
)180 – 265 VAC( تــوان مصرفــی و نــور خروجی ثابت در گســتره وســیعی از ولتــاژ ورودی *

* عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
* امکان تولیــد با دمای رنگ هــای مختلف

مشخصات  عمومی
میزان شاخص

25 )oC( مرتبط با عملکردچراغ )tq( دمای اسمی محیط

-20 ~ +45 )oC( محدوده دمای کارکرد

90 بیشینه رطوبت مجاز )%(

50000 طول عمر میانه اسمی ) L 70B50 ( )ساعت(

15 مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه )%(



w w w . g o l n o o r . c o mi n d o o r  p r o d u c t s97

)6cm( مشخصات الکتریکیپروکسیما
40w / 112cm شاخص

230/50 )V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

180~265/50~60 )V-AC/Hz( محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی

40w/112cm )W( توان نامی

0.19/112cm )A@230V( جریان ورودی نامی

0.95< ضریب توان

36 )V-DC( LED ولتاژ کار مدول

1.5 )W( تکی LED توان نامی

15% ≥ )THD( اعوجاج هارمونیک کل
غیر یکپارچه LED نوع مدول

I کاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات نوری
40w / 112cm شاخص

SMD LED منبع نوری

4200 / 112cm )Lm( شار نوری

105 )Lm/W( بهره نوری

72 / 112cm )pcs( تکی به کار رفته در مدول LED تعداد

3000, 4000, 6500 )oK( دمای رنگ

75 )CRI( شاخص نمود رنگ

5SDCM رواداری مختصات رنگ )مقدار اولیه و حین بهره برداری(

730/559, 740/559, 765/559 کد نورسنجی

9 کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی
میزان شاخص

80 × 78 )mm( )W×H( ابعاد
IP42 )IP( درجه آبندی

PMMA جنس خارجی ترین جدار نورگذر
آلومینیوم جنس بدنه

رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش بدنه
3 / 112cm )Kg( وزن

کد محصول توان نامی محصول
361040 40w / 112cm

منحنی پخش نور

* چراغ                  پروکسیما قابلیت استفاده جهت نورپـــردازی 
محیط های داخلی در طول ها و زوایای متفاوت را دارد 

LED LINE


