چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ-ST-35 W

این محصول با طراحی ظریف و قابلیت استفاده از لنزهای اپتیکی
متفاوت با پخش نور کشیده در راستای خیابان دارای کاربردهای
مختلف میباشد .از ویژگیهای این محصول میتوان به استحکام
باال ،ظاهر زیبا ،طول عمر باال و مصرف بسیار کم آن اشاره کرد.

 مشخصات بدنه











ابعاد 52*22*6 cm:
بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده
پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
واشر آببندی سیلیکنی مقاوم
استفاده از لنزهای اپتیکی مرغوب اورال
شیشه سکوریت شفاف و مقاوم
درجه حفاظت  IP66برای کل چراغ
سازگار با محیط زیست ( ) Eco
نصب آسان و قابل تعمیر
وزن 3 kg:

 مشخصات فنی










تعداد LED

1×35W
1×30W

طول عمر  30تا  50هزار ساعت
مصرف بسیار کم انرژی
شار نوری چراغ 4300 Lm/w :
ضریب قدرت باال0.95 :
ولتاژ کاری (12-24 DC)-(110-220 AC) :
منبع نور  LEDبا برند  EPISTARتایوان
درایور  IP65مارک  SOSEN ELECTRONICدارای کلیه استانداردهای اروپا ROHS-CE
دمای کارکرد محیط )(-25 °c +80 °c
توان مصرفی 35 :وات

جریان A

ضریب رنگ
CRI
(در) 230V

80
80

0.175
0.15

حداقل

ولتاژ کار
V

ضریب قدرت

شار نوری
LM

110-240
110-240

0.95
0.95

4300
3600

توان مصرفی

38W
32W

توان نامی

35
30

چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ- ST- 1*120

چراغهای خیابانی با طراحی بسیار زیبا و طول عمر باال بسیار کم مصرف با آببندی دائمی
و شفافیت نور باال مناسب برای استفاده در جاده ها ،اتوبانها ،معابر و  ....میباشد .



مشخصات بدنه :
 بدنه مستحکم از جنس آلومینیوم دایکست ( تزریق تحت فشار) با پرههای خنک کننده
 ابعاد 72*30*11 cm :

 پوشش رنگ پودری به شیوه الکترواستاتیک
 شیشه سکوریت استاندارد به ضخامت  5میلیمتر
 واشر آببندی سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت و فشار
 جدا بودن محفظه منبع تغذیه از قسمت نوری چراغ
 دستک مدرج آلومینیوم دایکست جهت تنظیم و ثابت نمودن زاویه نصب چراغ
 وزن 8 kg:
 استفاده از  LEDبا نور سفید طبیعی و بازده نوری بسیار باال
 ارئه پخش نور متناسب با الزامات روشنایی معابر با استفاده از لنز های اپتیکی و فرم خاص بدنه چراغ
 نصب آسان با قابلیت تنظیم و ثابت نمودن زاویه چراغ توسط اتصاالت مدرج



مشخصات فنی :
توان مصرفی 120W- 100W-80W :
شار نوری چراغ 14400-12000-9600 Lm :
ولتاژ کاری 180-260 AC:

مصرف بسیار کم انرژی به دلیل استفاده از LED
درجه حفاضت  IP66برای کل چراغ
طول عمر  30تا  50هزار ساعت
 Driverوالمپ های  LEDبا کیفیت باال
تعداد LED

ضریب رنگ
CRI

جریان A

ولتاژ کار

حداقل

شار نوری

(در) 230V

V

ضریب قدرت

LM

توان مصرفی

توان نامی

80

80

0.42

180-260

0.95

9600

90W

80

100

80

0.50

180-260

0.95

12000

112W

100

120

80

0.60

180-260

0.95

14400

135W

120

چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ-ST-2*60

این محصول با طراحی ظریف و قابلیت استفاده از لنزهای اپتیکی
متفاوت دارای کاربردهای مختلف میباشد .از ویژگیهای این
محصول میتوان به استحکام باال ،ظاهر زیبا ،طول عمر باال و مصرف
بسیار کم آن اشاره کرد.



مشخصات بدنه :
 ابعاد 72*27*8.5 cm:

 بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده
 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 واشر آب بندی سیلیکنی مقاوم
 استفاده از لنزهای اپتیکی مرغوب
 جدا بودن محفظه منبع تغذیه
 پایه فلزی با قابلیت تنظیم زاویه چراغ به فواصل دلخواه
 وزن 6.5 kg:
 سازگار با محیط زیست ( ) Eco
 نصب آسان و قابل تعمیر



مشخصات فنی :
توان مصرفی 120W :

طول عمر  30تا  50هزار ساعت
درجه حفاظت  IP66برای کل چراغ
شار نوری چراغ 12000 Lm:
ولتاژ کاری 24 DC –(110-220AC) :

مصرف بسیار کم انرژی

تعداد LED

ضریب رنگ
CRI

2×60W

80

جریان A

ولتاژ کار

حداقل

شار نوری

(در) 230V

V

ضریب قدرت

LM

0.95

11200

0.45

180-260

توان مصرفی

130W

توان نامی

120

چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ-ST-3*50

چراغهای خیابانی الیدی جایگزین بسیار مناسب برای المپهای گازی و سدیمی پرمصرف
میباشد .به طوری که با یک سوم مصرف ،به همان میزان روشنائی میتوان دست یافت .از
ویژگیهای این محصول میتوان به استحکام باال ،ظاهر زیبا ،طول عمر باال و مصرف بسیار کم آن
اشاره کرد .مشخصات عمومی و کلی چراغ به شرح زیر است.

 مشخصات بدنه
 ابعاد 85*33*10 cm:
 بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده
 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 واشر آب بندی سیلیکونی مقاوم
 استفاده از لنزهای اپتیکی مرغوب
 جدا بودن محفظه منبع تغذیه
 درجه حفاظت  IP66برای کل چراغ
 سازگار با محیط زیست ( ) Eco
 نصب آسان و قابل تعمیر
 وزن 6 kg :

آدرس :تهران ،خیابان جمهوری ،ساختمان آلومینیوم ،طبقه اول جنوبی ،پالک 120
تلفن66724232-66708313-66707200-66700640-66700540 :
فکس021-66703439 :
E-mail: info@azarlight.com
www.azarlight.com

 مشخصات فنی
 برند الیدی مورد استفاده :ادیسون تایوان 50 W
 برند درایور مورد استفاده :منول MW-CLG-150-36A
 طول عمر  30تا  50هزار ساعت
 مصرف بسیار کم انرژی
 شار نوری اسمی چراغ 18000 Lm :
 توان مصرفی 160 W :

مشخصات اندازه گیری شده کارگاهی

 ولتاژ کاری (90-260 AC) :

 فرکانس اسمی 50 HZ :
 جریان اسمی 0.75 :
 ولتاژ کار مدول 33 V :LED
 جریان کار مدول 1500 mA :LED
 توان اسمی مدول 160 W :DRIVER
 توان اسمی الیدی تکی50 W :
 راندمان چراغ96% :
 اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (:)THD
 دمای رنگ اسمی (مقدار اولیه)(3000-4500-6000)K :
 بهره نوری:
0.9 :IK 
 طول عمر اسمی (L70و  )F.5در 50000 h : Ta=35°C
 محدوده دمای کارکرد(-20+65) :
 دمای  Tcدر دمای محیط 65°c : Ta=35°c
 کالس روشنائیA :

آدرس :تهران ،خیابان جمهوری ،ساختمان آلومینیوم ،طبقه اول جنوبی ،پالک 120
تلفن66724232-66708313-66707200-66700640-66700540 :
فکس021-66703439 :
E-mail: info@azarlight.com
www.azarlight.com

چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ-ST-3*60

این محصول با طراحی ظریف و قابلیت استفاده از لنزهای اپتیکی
متفاوت دارای کاربردهای مختلف میباشد .از ویژگی های این
محصول می توان به استحکام باال ،ظاهر زیبا ،طول عمر باال و مصرف
بسیار کم آن اشاره کرد.

 مشخصات بدنه
 ابعاد 95*34*8.5 cm:
 بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده
 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 واشر آب بندی سیلیکنی مقاوم
 استفاده از لنزهای اپتیکی مرغوب
 جدا بودن محفظه منبع تغذیه
 پایه فلزی با قابلیت تنظیم زاویه چراغ به فواصل دلخواه
 درجه حفاظت  IP66برای کل چراغ
 سازگار با محیط زیست ( ) Eco
 نصب آسان و قابل تعمیر
 وزن 8.5 kg:

 مشخصات فنی
 طول عمر  30تا  50هزار ساعت
 مصرف بسیار کم انرژی
 شار نوری چراغ 18000 Lm :
 توان مصرفی 180W :
 ولتاژ کاری 24 DC-(110-220 AC) :

تعداد LED

3×50W
3×60W
3×70W

جریان A

ضریب رنگ
CRI
(در) 230V

80
80
80

0.7
0.75
1

حداقل

ولتاژ کار
V

ضریب قدرت

شار نوری
LM

180-260
180-260
180-260

0.95
0.95
0.95

15000
18000
20000

توان مصرفی

155W
190W
220W

توان نامی

150
180
210

چراغ خیابانی LED
STREET LIGHT LED AZ-ST-6

این محصول با طراحی ظریف و قابلیت استفاده از لنزهای اپتیکی
متفاوت دارای کاربردهای مختلف میباشد .از ویژگیهای این
محصول می توان به استحکام باال ،ظاهر زیبا ،طول عمر باال و مصرف
بسیار کم آن اشاره کرد.

 مشخصات بدنه :
 ابعاد 62*25*8 cm :

 بدنه مستحکم آلومینیومی دایکست شده
 پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 واشر آب بندی سیلیکنی مقاوم
 استفاده از لنزهای اپتیکی مرغوب
 جدا بودن محفظه منبع تغذیه
 پایه فلزی با قابلیت تنظیم زاویه چراغ به فواصل دلخواه
 وزن 4 kg:
 سازگار با محیط زیست ( ) Eco
 نصب آسان و قابل تعمیر

 مشخصات فنی :
توان مصرفی 60W :
شار نوری چراغ 6000 Lm :
ولتاژ کاری (12-24 DC)-(110-220 AC) :
مصرف بسیار کم انرژی
طول عمر  30تا  50هزار ساعت
درجه حفاظت  IP66برای کل چراغ
تعداد LED

ضریب رنگ
CRI

1×60W

80

جریان A

ولتاژ کار

حداقل

شار نوری

(در) 230V

V

ضریب قدرت

LM

0.95

5600

0.35

180-260

توان مصرفی

65W

توان نامی

60

