
 چراغ دفنی                      

                                         Round Buried lights AZ-RBL-1*18 

 

  ( با قابلیت نصب  IP65درجه حفاظت) های دفنی در انواع مختلف با طراحی ویژه و چراغ                            

                     های بلند، سیلوها، درختان و ساختمان هاپردازی پای دیوار و ستونداخل زمین جهت نور                             

 بسیارخوبی در برابر رطوبت زمین دارد. ارائه گردیده و مقاومتو.... 

 بدنه :مشخصات  ●       

                                   دایکلست شدهبدنه مستحکم آلومینیومی 

                                  : 20ابعادØ20*9.5  cm  

                                  پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                                واشر آب بندی سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت وفشار 

                                 میلیمتری 10وریت شیشه سک 

                                   درب استیل سه میل ضد زنگ با شیشه سکوریت متصل شده 

                                      : 1.450وزن kg 

 فنی :مشخصات  ●       

  18W-15W توان مصرفی :                                   

 Lm 1800-2160  شار نوری چراغ :                                    

 AC 220ولتاژ کاری :                                   

 در توانهای مختلف و ابعاد متنوع                                

 برای کل چراغ IP66درجه حفاظت                               

 12v-24v-110v- 220vقابل عرضه با ولتاژ ورودی مختلف                                

 امکان انتخاب زاویه پخش نور برای سفارش دهنده                    

 ها و همچنین بصورت فول کالرومولتی کالر LEDتنوع در انتخاب رنگ نور                              

درجه  مدل ردیف

 حفاظت

 ابعاد فول کالر RGB تک رنگ

 ) قطر(

1 15 LED1W IP65 ● ● ● 20cm 

2 18 LED1W IP65 ● ● ● 20cm 



 چراغ دفنی             

                                          Round Buried lights AZ-RBL-1*3                 

 

        ( با قابلیت نصب داخل  IP65های دفنی در انواع مختلف با طراحی ویژه ودرجه حفاظت)چراغ                  

 لند، سیلوها، درختان و.... ارائه های بساختمانو  هاپردازی پای دیوار و ستوننور زمین جهت                  

 گردیده و مقاومت بسیارخوبی در برابر رطوبت زمین دارد.                     

 بدنه :مشخصات  ●       

                                 بدنه مستحکم آلومینیومی دایکلست شده 

                      : 10ابعادØ10*11  cm 

                                 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                                واشر آب بندی سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت وفشار 

                                  میلیمتری 10شیشه سکوریت 

                                   درب استیل سه میل ضد زنگ با شیشه سکوریت متصل شده 

                      : 0.440وزن kg        

 فنی :مشخصات  ●       

  6W- 5W-3Wتوان مصرفی :             

 Lm 360-600- 720شار نوری چراغ :                                

 AC 220ولتاژ کاری :                              

 در توانهای مختلف و ابعاد متنوع                                  

 برای کل چراغ IP66درجه حفاظت                               

 12v-24v-110v- 220vقابل عرضه با ولتاژ ورودی مختلف                                

 امکان انتخاب زاویه پخش نور برای سفارش دهنده                                 

 ها و همچنین بصورت فول کالرومولتی کالر LEDتنوع در انتخاب رنگ نور                               

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه  مدل ردیف

 حفاظت

 ابعاد فول کالر RGB تک رنگ

 ) قطر(

1 3 LED1W IP65 ● _ ● 10cm 

2 5 LED1W IP65 ● _ _ 10cm 

3 6 LED1W IP65 ● ● ● 10cm 



 چراغ دفنی                      

                                                      Round Buried lights AZ-RBL-1*36 

 

 ( با قابلیت نصب  IP65درجه حفاظت) های دفنی در انواع مختلف با طراحی ویژه وچراغ                               

 های بلند، سیلوها، درختان و ساختمان هاپردازی پای دیوار و ستونداخل زمین جهت نور                              

 و.... ارائه گردیده و مقاومت بسیارخوبی در برابر رطوبت زمین دارد.                               

 بدنه :مشخصات  ●       

                                   بدنه مستحکم آلومینیومی دایکلست شده 

                                  : 25ابعادØ25*14  cm  

                                  پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                                  واشر آب بندی سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت وفشار 

                                   میلیمتری 10شیشه سکوریت 

                                    درب استیل سه میل ضد زنگ با شیشه سکوریت متصل شده 

                                       : 3وزن kg 

 فنی :مشخصات  ●       

  36W-24W  : توان مصرفی                                     

 Lm 2880-4320 شار نوری چراغ :                                     

 220ACولتاژ کاری :                                    

 در توانهای مختلف و ابعاد متنوع                                 

 غبرای کل چرا IP66درجه حفاظت                                 

 12v-24v-110v- 220vقابل عرضه با ولتاژ ورودی مختلف                                  

 امکان انتخاب زاویه پخش نور برای سفارش دهنده                      

 RGBها و همچنین بصورت تک رنگ و  LEDتنوع در انتخاب رنگ نور                                

درجه  مدل ردیف

 حفاظت

 ابعاد فول کالر RGB تک رنگ

 ) قطر(

1 24 LED1W IP65 ● ● _ 25cm 

2 36 LED1W IP65 ● ● _ 25cm 



 چراغ دفنی                      

                                         Round Buried lights AZ-RBL-1*7 

 

 ( با قابلیت نصب  IP65چراغ های دفنی در انواع مختلف با طراحی ویژه ودرجه حفاظت)                             

   های بلند، سیلوها، درختان هاو ساختماننور پردازی پای دیوار و ستون داخل زمین جهت                              

 خوبی در برابر رطوبت زمین دارد. .... ارائه گردیده و مقاومت بسیار و

 بدنه :مشخصات  ●       

                                   بدنه مستحکم آلومینیومی دایکلست شده 

                                   : 12ابعادØ12*11  cm 

                                   پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                                   واشر آب بندی سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت وفشار 

                                     میلیمتری 10شیشه سکوریت 

                                       درب استیل سه میل ضد زنگ با شیشه سکوریت متصل شده 

                                : 0.440وزن kg 

●  فنی :مشخصات 

   7Wتوان مصرفی :                              

 Lm 840شار نوری چراغ :                               

 AC 220ولتاژ کاری :                             

 در توانهای مختلف و ابعاد متنوع                                 

 برای کل چراغ IP66درجه حفاظت                                

 12v-24v-110v- 220vقابل عرضه با ولتاژ ورودی مختلف                                

 امکان انتخاب زاویه پخش نور برای سفارش دهنده                                 

 RGBها و همچنین بصورت تک رنگ و  LEDتنوع در انتخاب رنگ نور                                

 

 

 

 

درجه  مدل ردیف

 حفاظت

 ابعاد فول کالر RGB تک رنگ

 ) قطر(

1 7 LED1W IP65 ● ● _ 12cm 



 چراغ دفنی                         

                                            Round Buried lights AZ-RBL-1*9 

 

       ( با قابلیت  IP65های دفنی در انواع مختلف با طراحی ویژه ودرجه حفاظت)چراغ                                 

  های بلند، سیلوها، و ساختمان هاپردازی پای دیوار و ستوننصب داخل زمین جهت نور                                

 .... ارائه گردیده و مقاومت بسیارخوبی در برابر رطوبت زمین دارد. درختان و                               

 مشخصات محصول ●       

                                   بدنه مستحکم آلومینیومی دایکلست شده 

                                     : 18ابعادØ18*17.5  cm  

                                    پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                                   حرارت وفشارواشر آب بندی سیلیکونی مقاوم در برابر 

                                    میلیمتری 10شیشه سکوریت 

                                   درب استیل سه میل ضد زنگ با شیشه سکوریت متصل شده 

                                    : 1.440وزن kg 
 

 مشخصات محصول ●        

  12W-9W توان مصرفی :                                     

 Lm 1080-1440  شار نوری چراغ :                                     

 AC 220ولتاژ کاری :                                   

 در توانهای مختلف و ابعاد متنوع                                  

 برای کل چراغ IP66درجه حفاظت                                  

 12v-24v-110v- 220vقابل عرضه با ولتاژ ورودی مختلف                                   

 امکان انتخاب زاویه پخش نور برای سفارش دهنده                                   

 ها و همچنین بصورت فول کالرومولتی کالر LEDتنوع در انتخاب رنگ نور                                  

 

 

درجه  مدل ردیف

 حفاظت

 ابعاد فول کالر RGB تک رنگ

 ) قطر(

1 9 LED1W IP65 ● ● ● 18cm 

2 12 LED1W IP65 ● ● _ 18cm 
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