
  SMDپروژکتور فلت        

                                     AZ-FP-4*30 FLAT SMD PROJECTOR 

 دهی زیاددارای قابلیت نور COBهای LEDگیری از هاین محصول با طراحی مناسب و بهر  

    توان به های این محصول میاست از ویژگی IP66باشد و دارای درجه حفاظت می        

 .باال، طول عمر باال و مصرف بسیار کم آن اشاره کرد استحکام                        

  بدنه :مشخصات 

             بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده 

                                             : 6*27.5*35ابعاد  cm 

           پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

            واشر آب بندی سیلیکنی مقاوم 

             میلیمتری 5شیشه سکوریت 

            : 4.400وزن kg 
            جدا بودن محفظه منبع تغذیه 

             ( سازگار با محیط زیستEco ) 

            نصب آسان و قابل تعمیر 

  فنی :مشخصات 

 : 125 توان مصرفیW-90W  

  درجه 150زاویه پخش نور 

  : 7200-10500شار نوری چراغ Lm 

 : 260-180ولتاژ کاری AC 

  درجه حفاظتIP66 برای کل چراغ 

 مصرف بسیار کم انرژی 

  هزار ساعت 50تا  30طول عمر 

 

 ضریب رنگ LEDتعداد 

CRI     

 Aجریان   

 (  230V)در

 ولتاژ کار  

V       

 حداقل     

 ضریب قدرت

 شار نوری  

LM      

 مدل توان مصرفی 

4×20W 80 0.42 180-260 0.95 7200 90W SMD4 

80W 

4×30W 80 0.55 180-260 0.95 10500 125W SMD4 

120W 



  SMDپروژکتور فلت              

                                                                -FP-3*50 AZ FLAT SMD PROJECTOR 

  دهیدارای قابلیت نور COB های  LEDبهرگیری از   این محصول با طراحی مناسب و                                   

              محصول های ایناست. از ویژگی  IP66باشد و دارای درجه حفاظتزیاد می                                    

 .طول عمر باال و مصرف بسیار کم آن اشاره کرد باال، توان به استحکاممی                                    

  بدنه :مشخصات 

              بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده 

  : 6*27.5*35ابعاد  cm 
              پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

              واشر آب بندی سیلیکنی مقاوم 

               میلیمتری 5شیشه سکوریت 

              : 4.400وزن kg 
              جدا بودن محفظه منبع تغذیه 

               ( سازگار با محیط زیستEco ) 

              نصب آسان و قابل تعمیر 

  فنی :مشخصات 

 : 150توان مصرفیW- 100W-70W  

  درجه 150زاویه پخش نور  

  : 5400-8100-12500 شار نوری چراغ Lm 

 : 260-180ولتاژ کاری AC 

  درجه حفاظتIP66 برای کل چراغ 

  مصرف بسیار کم انرژی 

  هزار ساعت 50تا  30طول عمر 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رنگ ضریب LEDتعداد 

CRI     

 Aجریان   

 (  230V)در

 ولتاژ کار  

V       

 حداقل     

 ضریب قدرت
 شار نوری  

LM      

 مدل توان مصرفی 

3×20W 80 0.32 180-260 0.95 5400 70W SMD3 

60W 

3×30W 80 0.42 180-260 0.95 8100 100W SMD3 

90W 

3×50W 80 0.70 180-260 0.95 12500 150W SMD3 

150W 



 LEDپرژکتور                        
                                                       LED PROJECTOR AZ-PLL-1*80                                 

                            

      گردد. از پرژکتورها عرضه می  100Wتا 3Wبا تنوع مختلف از  LEDپرژکتورهای                            

   ها و سیلوها ورپردازی محوطه، استفاده در تونلها، نها، ستونجهت نورپردازی ساختمان                                 

        گرد و غبار و ضد IP65گردد. عموما پرژکتورها دارای و کارخانجات و... استفاده می                                   

    های مختلف این امکان را برای مصرف باشند. تنوع در شکل و ابعاد و توانمی نفوذ آب                                   

         مناسبمکان خود از پرژکتور  متناسب باسازد که برای نورپردازی کننده فراهم می                                   

     ها نیز از مزیت دیگر برای نورپردازی در  LED تنوع در رنگ نور  استفاده نماید.                                  

قابلیت  با  نیزبعضی و بوده  کالرکالر و برخی فولا به صورت مولتیاز پرژکتوره برخیباشد. می LEDپرژکتورهای 

          های دلخواه یمتا نماید که درکننده ایجاد میمصرف امکان را برای لوفرمان مرکزی اینراه دور و یا تاب از کنترل 

مدادی و  کتورهاینسبت به پرژ این پرژکتورها پایین ( داشته باشد. مصرف بسیارمتفاوتی )تنوع در رنگ نورپردازی

 باشد.می  آنهاهای برتر ازی و متال از مزیتگ

             ●  مشخصات محصول :               

  100W-80W-70W-60W-48W-36W-25W-20W-15W-9W توان مصرفی :                     

 RGB -رنگ بندی : تک رنگ                                  

 Lm 1080-1800-2400-3000-4320-5760-7200-8400-9600-12000شار نوری چراغ :                                  

IP                                        :65   

 AC 260-180ولتاژ کاری :                                       

 

 

 



 مدل ردیف
درجه 

 حفاظت
 مشخصات RGB تک رنگ

1 3 LED 1W IP65 ● ●  وات 9فول کالر 

2 6 LED 1W IP65 ● ●  وات 18فول کالر 

3 9 LED 1W IP65 ● ● RGB 

4 12 LED 1W IP65 ● ● RGB 

5 15 LED 1W IP65 ● ● RGB 

6 16 LED 1W IP65 ● ●  وات 48فول کالر 

7 18 LED 1W IP65 ● ● RGB 

8 20 LED 1W IP65 ● _  

9 24 LED 1W IP65 ● ● RGB 

10 25 LED 1W IP65 ● _  

11 30 LED 1W IP65 ● ● RGB 

12 36 LED 1W IP65 ● ● RGB 

13 36 LED 1W IP65 _ ● RGB 

14 48 LED 1W IP65 ● ● فول کالر 

15 60 LED 1W IP65 ● ● RGB 

16 70 LED 1W IP65 ● _  

17 80 LED 1W IP65 ● _  

18 80 LED 1.25W IP65 ● _  

19 100 LED 1W IP65 ● _  
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 SMDپرژکتور    
                                                      SMD PROJECTOR  AZ-SMP-1*100                                

                                                     

 کارخانجات در تونل ها و سیلوها و، استفاده ها محوطه بیشتر جهت نورپردازی  SMDپرژکتورها                    

 باشند. تنوعمی گرد و غبار و نفوذ آبضد IP65گردد. عموما پرژکتورها دارای ... استفاده می و                   

  سازد که برای کننده فراهم میای مختلف این امکان را برای مصرفهدر شکل و ابعاد و توان                     

 مصرف بسیار پایین نسبت به  . نماید کان خود از پرژکتور مناسب استفادم متناسب بانورپردازی                     

 باشد.های برتر این نوع پرژکتورها میمدادی و گازی و متال از مزیتکتورهای پرژ                    

 مشخصات محصول :   ●

   100W-80W-70W  توان مصرفی :                          

 Lm  7000-8000-10000  شار نوری چراغ :                          

 AC 260-180ولتاژ کاری :                        

IP                          : 65 

 kg 5.500وزن :                        

 

  
 

 مشخصات تک رنگ درجه حفاظت مدل ردیف

1 SMD 70W LED IP65 ● 80  لومن بر وات 

2 SMD 80W LED IP65 ● آفتابی و مهتابی 

3 SMD 100W LED IP65 ● 80  لومن بر وات 



 120ان جمهوری، ساختمان آلومینیوم، طبقه اول جنوبی، پالک آدرس: تهران، خیاب

 66724232-66708313-66707200-66700640-66700540تلفن: 

 021-66703439فکس: 

                               www.azarlight.com                info@azarlight.commail: -E    

 SMDپرژکتور    
                                                    SMD PROJECTOR  AZ-SMP-1*200                                    

                 

                         استفاده در تونل ها و های نوری برج، ها محوطه بیشتر جهت نورپردازی  SMDپرژکتورها

 ضد گرد و غبار و نفوذ آب IP66و  IP65و... استفاده می گردد. عموما پرژکتورها دارای  کارخانجات سیلوها و

ه استفاد Lm/W 120مارک ادیسون با بهره نوری  SMD 5630 0.5 W. در این نوع پرژکتور از می باشند

 مشخصات عمومی و کلی چراغ به شرح زیر است. شده است.

 

 :بدنه مشخصات   ●

                        :9*36*49ابعاد cm 

                         بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده                                                          

                        پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک 

                        نی مقاوموواشر آب بندی سیلیک 

IP                        :66  

                          ( سازگار با محیط زیستEco ) 

                         نصب آسان و قابل تعمیر 

                       5800 وزن kg :  

 

 

 

http://www.azarlight.com/
mailto:info@azarlight.com


 120ان جمهوری، ساختمان آلومینیوم، طبقه اول جنوبی، پالک آدرس: تهران، خیاب

 66724232-66708313-66707200-66700640-66700540تلفن: 

 021-66703439فکس: 

                               www.azarlight.com                info@azarlight.commail: -E    

 مشخصات فنی:   ●

                   0.5 برند الیدی مورد استفاده: ادیسون تایوان W    

                    برند درایور مورد استفاده: منولMW (GLG-50-42)*4 

                          200  : اسمیتوان W  

                          : 20000  شار نوری چراغ  Lm 

                          260-90: اسمیولتاژ AC 

                        : 50 فرکانس اسمی HZ                                                    مشخصات اندازه گیری شده کارگاهی 

                        0.9 :اسمی  جریان A  

                     ولتاژ کار مدولLED:(33-45) V  

                      جریان کار مدولLED:1250 mA  

                     توان اسمی مدولLED:50 W  

                    0.5 :توان اسمی الیدی تکی W  

                     تعدادLED  :416 تکی به کار رفته در مدول pcs 

                    :96 راندمان چراغ%  

                    ( اعوجاج هارمونیکی کل سیستمTHD:) 

                    )(6000-4500-3000) :دمای رنگ اسمی )مقدار اولیه  

                           :96 بهره نوری%  

                           IK: 0.9  

                      ( طول عمر اسمیL70 وF.5 در )Ta=35°C :50000 h 

                       :(65-20-)محدوده دمای کارکرد  

                      دمایTc  در دمای محیطTa=35°c  :65°C                 

                          :کالس روشنائی A  

 

http://www.azarlight.com/
mailto:info@azarlight.com


 SMDپرژکتور    
                                                      SMD PROJECTOR  AZ-SMP-1*50                                 

                                                     

 کارخانجات ها و سیلوها ودر تونل، استفاده ها محوطه بیشتر جهت نورپردازی  SMDپرژکتورها                    

 باشند. تنوعمی گرد و غبار و نفوذ آبضد IP65گردد. عموما پرژکتورها دارای ... استفاده می و                   

  سازد که برای کننده فراهم میای مختلف این امکان را برای مصرفهدر شکل و ابعاد و توان                     

 نسبت به  مصرف بسیار پایین . نماید کان خود از پرژکتور مناسب استفادم متناسب بانورپردازی                     

 باشد.های برتر این نوع پرژکتورها میمدادی و گازی و متال از مزیتکتورهای پرژ                   

 مشخصات محصول :   ●

  50W-30W-20W-10W  توان مصرفی :                      

 Lm 1000-2000-3000-5000  شار نوری چراغ :                        

 AC 260-180ولتاژ کاری :                         

IP                           :65  

 kg 2وزن :                          

  
 

 مشخصات تک رنگ درجه حفاظت مدل ردیف

1 SMD 20W LED IP65 ● آفتابی و مهتابی 

2 SMD 30W LED IP65 ● 80  لومن بر وات 

3 SMD 50W LED IP65 ● آفتابی و مهتابی 
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