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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



چـراغ سـقفی LED TUBE شـامل دو عدد المـپ 9W LED TUBE یک طرفه 
می باشـد. ایـن چـراغ بـه دلیـل اسـتفاده از واشـر در سـاختار داخلـی آن 
خاصیـت ضـد رطوبـت و ضـد گردو غبـار را دارا می باشـد. همچنیـن بدنـه 
چـراغ و گیره هـای نگهدارنـده آن نیـز بـه تبـع آن از مـوادی اسـتفاده شـده 
اسـت کـه در مقابـل رطوبـت و گردوغبـار مقـاوم هسـتند و بـا گذشـت 
زمـان درآن خوردگـی دیـده نمی شـود. جنـس بدنـه آن پالسـتکی و دارای 
رویـه شـفاف پالسـتیکی و دارای دو گیـره نگهدارنـده اسـتیل زنـگ نـزن 
می باشـد. عـدم نفـوذ رطوبـت و گردو غبـار بـه داخل چـراغ باعـث افزایش 

عمـر المـپ در محیط هـای پـر گردو غبـار و رطوبـت می شـود.

کاربردها:

72 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هامـنــــازل  

 LED چـــراغ ســـقفی فلورســنتی
2X9W Led Tube

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED مشاهده اطالعات   چراغ سقفی فلورسنتی

LED Linear
Fixtures
Series

 ضد رطوبت و
گرد و غبار

کارخانجات

رکینـــگانبـــار تونل هاپا

چراغ سقفی محتوی 2 عدد المپ 9 وات فلورسنتیمـــدل
)W( 18توان چراغ

)lm( 1600شار نوری چراغ
)deg( 180زاویه تابش

)Wh( 18مصرف انرژی چراغ
0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)IP( درجه حفاظتIP40

)mm(  LXW  660ابعاد X 118

  )mm(  T  85ضخامت

+Aرتبه انرژی

9تعداد در کارتن
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



چراغ هـای LED زیرکابینتـی پـارس شـهاب بـا مصرف بسـیار پایین انـرژی و طراحی 
جدیـد و بـدون نیـاز بـه تهیـه پایـه جداگانه بـرای نصب المپ، مناسـب بـرای نصب 

در زیـر کابینـت می باشـد. ایـن محصـوالت دارای گروه بـازده انرژی +A می باشـد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

کابینتمـنــــازل  

چراغ خطی LED)زیر کابینتی/زیر کوب(  
10W - 20W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعـات   چـراغ LED زیـر کابینتـی

20 وات10 واتمـــدل
)W( 1020توان

)lm( 8501700شار نوری
)mA( 80165جریان

)deg( 155155زاویه تابش
)Wh( 1020مصرف انرژی

0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  LXW  586ابعاد X 37.51187 X 37.5
+A+Aرتبه انرژی

5050تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

کمد دیواری

 بدون نیاز به
 نصب فیکسچر

جداگانه

 دارای کلید
 روشن و
خاموش
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



راه انـدازی آسـان،  بـا نصـب و  پـارس شـهاب   LED چراغ هـای خطـی 
جایگزیـن مناسـبی بـرای چراغ هـای فلورسـنت خطـی قدیمـی بـرای 
و  اداری  و سـاختمان های  عمومـی در منـازل  روشـنایی  کاربردهـای 

می باشـد. تجـاری 
بـاال و نیـز  بـا راندمـان و طـول عمـر   SMD از تکنولـوژی  بهره گیـری 
سـازگاری بـا محیـط زیسـت در کنـار نـور نـرم و یکنواخـت از مزایـا و 

می باشـد. محصـوالت  ایـن  ویژگی هـای 

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

چـراغ هـای LED )خطـی( براکت
20W - 40W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعات   چـراغ LED خطی )براکت(

40 وات20 واتمـــدل
)W( 2040توان

)lm( 16003200شار نوری
)mA( 160300جریان

)deg( 155155زاویه تابش
)Wh( 2040مصرف انرژی

0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  LXW  599ابعاد X 751198 X 75
  )mm(  T  2424ضخامت

+A+Aرتبه انرژی

1212تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

فروشگاه هامـنــــازل  

اماکـــن اداری بیمارستان ها

تجاری اماکن 

کارخانجات
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



راه انـدازی آسـان،  بـا نصـب و  پـارس شـهاب   LED چراغ هـای خطـی 
جایگزیـن مناسـبی بـرای چراغ هـای فلورسـنت خطـی قدیمـی بـرای 
و  اداری  و سـاختمان های  عمومـی در منـازل  روشـنایی  کاربردهـای 

می باشـد. تجـاری 
بـاال و نیـز  بـا راندمـان و طـول عمـر   SMD از تکنولـوژی  بهره گیـری 
سـازگاری بـا محیـط زیسـت در کنـار نـور نـرم و یکنواخـت از مزایـا و 

می باشـد. محصـوالت  ایـن  ویژگی هـای 

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED )خـطــــی( چـــراغ هـــــای 
40W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED خطـــی مشـــاهده اطالعـــات   چـــراغ 

40 واتمـــدل
)W( 40توان

)lm( 3500شار نوری
)mA( 340جریان

)deg( 110زاویه تابش
)Wh( 44مصرف انرژی

0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  LXW  608ابعاد X 61
  )mm(  T  40ضخامت

+Aرتبه انرژی

12تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

اماکـــن اداریفروشگاه ها

بیمارستان ها

تجاری اماکن 

کارخانجات
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