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تزئینـــی چراغ هـــای  ســـری 



استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. 
پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت،  نوری دلپذیر و زیبا را برای شما 

به ارمغان می آورد.
پنل های سه حالته LEDپارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت باال در دو مدل تو 
از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر   ، کار و روکار 

قابلیت روشنایی تزیینی را دارد.

کاربردها:

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

LED
Decorative
Fixtures
Series 

چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته توکار
3+2W - 6+3W - 12+4W - 18+6W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعات چراغ تزئینی LED پنل سه حالته توکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

6+18 وات4+12 وات3+6 وات2+3 واتمـــدل
)W( 6+418+312+26+3توان

)lm( 17040010001600شار نوری
)mA( 4070130180جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 530<320<140<60<شدت نور

)Wh( 371320مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.4≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

 )mm(  OD x H  قطر خارجی X 104.5ابعاد ارتفاع  X 10144  X 10190 X 10240  X 10
  )mm( ت  ID 50.581127175قطر داخلی

+A+AAAرتبه انرژی

1212128تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
270+3 وات
3106+6 وات
4152+12 وات
6200+18 وات

سایز برش
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استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. 
پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت،  نوری دلپذیر و زیبا را برای شما 

به ارمغان می آورد.
پنل های سه حالته LEDپارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت باال در دو مدل تو 
از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر   ، کار و روکار 

قابلیت روشنایی تزیینی را دارد.

کاربردها:

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

چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته روکار
 6+3W - 12+4W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعـات چـراغ تزئینی LED پنل سـه حالته روکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

4+12 وات3+6 واتمـــدل
)W( 4+312+6توان

)lm( 4001000شار نوری
)mA( 70130جریان

)deg( 110110زاویه تابش
)cd( 320<140<شدت نور

)Wh( 713مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 146ابعاد ارتفاع  X 38192 X 38
  )mm( ت  ID 81127قطر داخلی

AAرتبه انرژی

1212تعداد در کارتن

LED
Decorative
Fixtures
Series 
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تزئینـــی چراغ هـــای  ســـری 



امروزه در دکوراسیون ، سقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده وتوجه زیادی به آن 
می شود. پنل های LED ، با نوردهی مناسب و مصرف اندک انرژی، روشنایی خالص و 
مطلوبی در انواع فضاهای داخلی ایجاد می کنند و از این رو می توان آن ها را جایگرین 
مناسبی برای سیستم های روشنایی سنتی ) المپ های مهتابی یا کم مصرف ( دانست.
پنل هایLED آسمان نما  پارس شهاب،عالوه بر داشتن تمام مزایای مربوط به پنل های  
روشنایی LED با نمایش تکه ای از آسمان باعث زیبایی و دلنشینی هرچه بیشتر محیط 
پیرامون می شوند.پنل های آسمان نما در تمام محیط های داخلی قابل استفاده بوده و 

توانایی هماهنگی با نوع کاربری محیط را خواهد داشت.

کاربردها:

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

پنـــل آســـمان نمـــا LED مربـــع تـــوکار
50w

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشــاهده اطالعــات پنل آســمان نمــا LED مربع توکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هاالبی مـنازل  

سالن کنفرانس بیمارستان ها اماکن تجاری

50 واتمـــدل
)W( 50توان

)lm( 1500شار نوری
)mA( 230جریان

)deg( 110زاویه تابش
)cd( 550<شدت نور

)Wh( 55مصرف انرژی
0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  W x L  595ابعاد X 595
  )mm( 7ضخامت  ت

Bرتبه انرژی

5تعداد در کارتن

LED
Decorative
Fixtures
Series 
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