


    قابلیت انتخاب لنز و انتخاب رنگ نور
والواشرھای تولیدی بھین تاب در زوایای لنز متفاوت می توانند تولید شوند.

 بنا به پروژه و درخواست مشتری می توانید انواع لنز ۵ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵ ، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ و محدب را 
سفارش دھید.

عموما محصوالت با لنز ۱۵ درجه تولید و به بازار عرضه می شوند.
ھمانطور که پیداست ھرچقدر عدد زاویه لنز کمتر باشد پرتاب نور بیشتری خواھیم داشت و ھم چه 

عدد زاویه بیشتر باشد نور به حالت بازتری ساطع می شود.
لنز محدب حالت گرافیکی جذابی روی جداره نورپردازی شده ایجاد می کند.

شما می توانید از والواشر لنز محدب برای ایجاد حاالت گرافیکی زیبا استفاده کنید.

    جایگزین شایسته جت الیت ھای بی کیفیت

با استفاده از ال ای دی ۳ وات و لنز ۵ درجه والواشرھای بھین تاب قدرت و پرتاب نوری بیش از جت 
الیت را فراھم می آورند.

ال ای دی ۳ وات صرفا در رنگ ھای مھتابی و آفتابی موجود می باشد.
مھمترین و اساسی ترین قسمت در محصوالت ال ای دی کارکرد خنک منابع نوری است .

از آنجاییکه بھین تاب به کیفیت و پایداری محصوالت و نور آنھا توجه ویژه ای دارد بنابراین به خنک 
کارکردن آنھا اھمیت ویژه ای میدھد

این مھم اینطور ثابت میشود که:
میتوانیم با کیفیتی پایدار والواشرھای 

بھین تاب را با ال ای دی ھای ۳ وات به 
مشتریان عرضه کنیم.

بدنه بسیار قوی و خنک کنندگی 
محصوالت با محاسبات بسیار دقیق 

مھندسان بھین تاب این اطمینان را به 
شما میدھد که بتوانید با والواشرھای 
ال ای دی سه وات به مبارزه نوری با 

جت الیتھای موجود در بازار بروید.



قابلیت تولید در رنگ ھای مختلف 

قابلیت نوردھی از دو جھت



محصــوالت نورپــردازی و آکواریومــی بھیــن تــاب بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
کــه دفــع حــرارت خوبــی را دارا بــوده و بــه ھیــچ عنــوان از ایــن حیــث دارای ایــراد و 

اشــکال نمیباشــد.
ــران  ــق ناظ ــا بازرســی دقی ــاب ب ــن ت ــز آزمایشــگاھی بھی ــی تســتھا در مرک تمام
ــا  ــا ی ــروز خط ــال ب ــرد و احتم ــورت میپذی ــه ص ــان مربوط ــی و مھندس ــرل کیف کنت

ــد. ــر میباش ــد صف ــد در ح ــد تولی ــکال در رون اش
محصــوالت بھیــن تــاب دارای درجــه کیفــی بســیار بــاال و درجــه نفــوذ پذیــری IP٦۸ میباشــند کــه بخــار 

آب و رطوبــت تــوان نفــوذ بــه آنھــا را نداشــته و کامــال واتــر پــروف و در امــان میباشــند.
خرابــی چــراغ ھــای آکواریــوم معمــوال چنــد حالــت دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مقــاوم نبــودن در 
برابــر آب و نفــوذ پذیری-راندمــان پاییــن – رعایــت نشــدن طیفھــای نــور -درجــه نورپــردازی -حــرارت بیــش 
ــت  ــا کیفی ــر چنانچــه از محصــوالت ب ــه اگ ــس نامرغــوب و اکســید شــدن و…… میباشــد ک از اندازه-کی

اســتفاده شــود مصــرف کننــده زیــان نخواھــد دیــد.



پایه طاقچه ای جھت نصب روی طاقچه

پایه دیواری جھت نصب روی دیوار





مشخصات فنی والواشر ۱ وات

0/95 PF

150 Lm

150

240-110 V

50.000

0.0045

5-15-30-45-60-90-120

-45       +55  

ضریب توان

شارنورى اسمى

lm/watt بهره نورى

ولتاژ ورودى

طول عمر

جریان مصرفى

زاویه لنز

محدوده دماى کارکرد

توان حقیقى

درجه سانتیگرادتا

درجه

ساعت

98%

15%

IP68

IR , UV

CRI

98%

85%

ضریب حفظ شارنورى در 1000 ساعت

کمتر از

گالوانیزه

نماى ساختمان ، ستون ها و ...

آفتابى ، مهتابى ، قرمز ، سبز ، آبى ، بنفش ، نارنجى ، فیروزه اى

ضریب اموجاج هارمونیکى

دماى رنگ

مشخصات پیچ ، واشر و دسته

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطى

شاخص نمود رنگ براى آفتابى و مهتابى

مناسب براى استفاده 

ضریب شارنورى در 1000 ساعت 145 Gr

71  mm

75  mm

67  mm

1 watt


