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امروزه در معماری های مدرن و قدیمی، محبوبیت بسیار   LED ریسه های نواری 
زیادی پیدا کرده است، چراکه سیستم روشنایی انعطاف پذیری به حساب می آید 
که راه حل ساده ای برای دکوراسیون های مختلف بوده و نیازهای روشنایی را نیز 
برطرف می گرداند. ریسه های نواری LED پارس شهاب، نسل جدیدی از ریسه های 
با  ابعاد )متری( و رنگ های مختلف قابل استفاده می باشد.  تزیینی است که در 
نورپردازی  برای  محدودیتی  شهاب،هیچ  پارس   LED نواری  های  ریسه  از  استفاده 
LED روشن  .زمانی که ریسه ها روشن می شوند،چیپ های  وجود نخواهد داشت 

شده و نور دلپذیری را در هر مکانی به ارمغان می آورند.

کاربردها:

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

LED Strip
Decorative
Series 

تزئینـــی نـــواری  ریســـه 
2835 - 5630 

85 درصد
صرفه جویی انرژی

تزئینـــی  LED ریســـه  اطالعـــات  مشـــاهده 

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکن تجاریموزه و گالری 

سالن سینما

LED 120 /  2835LED 120 /  5630 دوالینLED 60 /  2835مـــدل
)W( 13 وات در هر متر10 وات در یک متر7 وات در یک مترتوان

)lm( 1100 در هر متر780 در یک متر500 در یک مترشار نوری
)mA( 64 در هر متر48 در یک متر22 در یک مترجریان

)deg( 120120120زاویه تابش
80 <70 <80 <شاخص نمود رنگ

IP65IP65IP65درجه حفاظت ریسه
)Wh( 14 وات در یک متر11 وات در یک متر8 وات در یک مترمصرف انرژی

0.7≤0.7≤0.9≤ضریب توان جابجایی
آفتابی - مهتابی - سبز - قرمز - صورتی - آبیآفتابی - مهتابی - سبز - قرمز - صورتی - آبیآفتابی - مهتابیرنگ نور

60120120تعداد LED چیپ در یک متر
LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMD

283528355630نوع چیپ

)mm(  AXB  2.8ابعاد چیپ  X 3.52.8  X 3.55.6  X 30
30 متر50 متر50 مترمتراژ در کارتن
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ریسه های نئون فلکسی LED پارس شهاب نسل جدید ریسه های شلنگی و زیر مجموعه چراغ های 
خطی می باشند . نور خروجی آن ها بیش از مدل های قدیمی و دیگر محصوالت مشابه روشنایی 
بوده و با قابلیت انعطاف پذیری باال،رنگ های متنوع و کاربری آسان به منظور نورپردازی محیط 
های درون خانگی و برون خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری مواد اولیه با کیفیت باال 
باعث افزایش طول عمر و کارآیی این ریسه های نئون فلکسی LED می گردد. پوشش PVC فلکسی 
استفاده شده در تولید این ریسه ها تاثیری در شدت نور نداشته و فقط به عنوان یک دیفیوزر عمل 
می نماید.طراحان روشنایی و تابلو سازان از ریسه های نئون فلکسی در ابعاد گسترده به منظور 

نورپردازی صحنه، نورپردازی نمای ساختمان، به عنوان عالمت و نشانه و...استفاده می نمایند.

کاربردها:

70 <هماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Strip
Decorative
Series 

ریسه نئون فلکسی دوطرفه
2835 

85 درصد
صرفه جویی انرژی

تزئینـــی  LED ریســـه  اطالعـــات  مشـــاهده 

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

2835  نئون فلکسی دوطرفهمـــدل
)W( 9 وات در یک مترتوان

)lm( 380 در یک مترشار نوری
)mA( 40 در یک مترجریان

)deg( 120زاویه تابش
IP65درجه حفاظت ریسه

)Wh( 10 وات در یک مترمصرف انرژی
0.9≤ضریب توان جابجایی

آفتابی - مهتابی - سبز - آبی - صورتی - آمبررنگ نور

120تعداد LED چیپ در یک متر

LED نوع تکنولوژیSMD

2835نوع چیپ

)mm( ت  AXB  2.8ابعاد چیپ  X 3.5
50 مترمتراژ در کارتن
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