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بهیــن تــاب تولیــد کننــده انــواع چــراغ هــای روشــنایی فــوق کــم مصــرف بــر پایــه ال ای دی ایــن مجموعــه بــا
دارا بــودن دانــش طراحــی همیشــه ســعی در تولیــد و عرضــه جدیدتریــن و بــا کیفیــت ترین محصــوالت در این
عرصــه میباشــد.
در راســتای تولیــد و عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت و بهــره وری انــرژی بــا در اختیــار گرفتــن مهندســان و
تکنســینهای الکترونیــک و مکانیــک و بــا ابــزار آالت فوق پیشــرفته همچون ابزار آالت دقیق آزمایشــگاهی
پرینترهــای فــوق پیشــرفته ســه بعدی،انــواع پرســهای هیدرولیــک و پنوماتیک،واحدلیــزر بهیــن تــاب ،
کــوره رنــگ و اتــاق ایزولــه و … اقــدام بــه تولیــد محصــوالت فــوق کــم مصــرف از نســل ال ای دی هــا را
آغــاز کــرد.
از ابتــدای تولیــد تاکنــون همــواره ســعی و تــاش مهندســان و متخصصیــن مجموعــه بــر اصــل تولیــد بــر
مبنــای باالتریــن راندمــان در ســطح تکنولــوژی هــای روز دنیــا بــوده و هســت.
محصــوالت تولیــدی بهیــن تــاب در رده هــای کیفــی متفــاوت بــرای تمــام اقشــار جامعــه در حــال تولیــد
و عرضــه مــی باشــد.
نکتــه قابــل تامــل کــه همــواره مهندســان خــط تولیــد بــه آن اهتمــام دارنــد  ،تولیــد و عرضــه محصــوالت
بــا لوکــس نــوری مناســب  ،کیفیــت بــاال  ،پایــداری نــور و ســایر مولفــه هایــی اســت کــه در تولیــد یــک
محصــول درجــه یــک میتوانــد نقــش آفریــن باشــد.

آویز صنعتی

والواشر

نفوذناپذیری در مقابل عوامل جوی ()IP

نورافکن

نورافکن های ال ای دی بهین تاب
_ مناســب بــرای روشــنایی تابلوهــا  ،بیلبوردهــا
 ،بــرج هــای نــوری  ،پــارک هــا و معابــر شــهری
_ راندمــان بســیار بــاال و طــول عمــر زیــاد (بیــش
از  30،000ســاعت
_ محصول کامال ضد آب
_ گارانتی معتبر
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یکــی از مهمتریــن نکتــات در تولیــد محصــوالت صنعتــی
ضــد آب و مقــاوم بــودن در برابــر نفــوذ عوامــل بیرونــی
اســت.
کلیــه محصــوالت  outdoorبهیــن تــاب کامــا ضــد آب
مــی باشــند.
کلیــه افــراد مشــغول در ایــن صنعــت بــا مشــکل نفــوذ
آب در محصــوالت دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد.
بهیــن تــاب بــر ایــن اصــل بنــا نهــاده شــده اســت کــه
کلیــه محصــوالت ()out doorخــود را بــه صــورت کامــا
ضــدآب وارد بــازار کنــد.
بهیــن تــاب بــا توجــه بــه طراحــی کامــا علمــی و
نظــارت  ،کنتــرل کیفــی مرحلــه بــه مرحلــه بــا اطمینــان کلیــه محصــوالت خــود را بــا گارانتــی معتبــر
بــه بــازار عرضــه میکنــد

هیت سینک خنک کننده
بهیــن تــاب در تمامــی محصــوالت خــود از
بهتریــن هیــت ســینک هــا متناســب بــا تــوان
و گرمــای تولیــدی محصــول اســتفاده نمــوده
اســت.
کلیــه محصــوالت بهیــن تــاب قبــل از تولیــد
توســط نــرم افزارهــای فــوق پیشــرفته
شــبیه ســازی حرارتــی شــده انــد و ســپس
قالبســازی آنهــا انجــام شــده و در نهایــت بــه
محصــول تبدیــل شــده اســت.

4

دسته پروژکتور و پایه والواشر قابل تنظیم
نورافکــن هــا و والواشــر هــای بهیــن تــاب بــا دســته قابــل تنظیــم طراحــی شــده انــد.
زاویــه حرکــت ایــن دســته هــا بیــش از 270درجــه مــی باشد.اســتفاده از پیــچ هــای بــا
کیفیــت ضــد زنــگ و همچنیــن واشــر فنــری مناســب ســبب مــی شــود کــه محصــول
پــس از تنظیــم زاویــه محکــم و بســیار ایمــن در جــای خــود قــرار گیــرد.
ایــن زاویــه چرخــش ســبب میشــود کــه بتــوان از محصــوالت در هــر فضایــی اســتفاده
نمود.همچنیــن بــرای پــروژه هــای خــاص ،تولیــد بــر اســاس درخواســت کارفرمــا و
نقشــه ایشــان در تیــراژ معیــن قابــل انجــام مــی باشــد.

ویژگی سوپاپ
_ محافظ گرد و غبار و مایعات
_ تنظیم کننده فشار هوای داخل و خارج پروژکتور
_ تنظیــم بســیار پیشــرفته جهــت عــدم نفــوذ آب و بخــار بــه
پروژکتور

ویژگی چیپ ال ای دی
بهیــن تــاب مفتخــر اســت در محصــوالت تولیــدی
خــود از شــرکت هــای معتبــر  Bridgeluxکــه
همــواره در زمینــه هــای ال ای دی پیــش رو اســت
اســتفاده کنــد
راندمــان بهــروری ایــن ال ای دی هــا 130-150
لومــن بــر وات اســت
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روشنایی خیابان ها و منظر شهری

روشنایی تابلو ها و بیلبورد ها

7

8

1
0
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مشخصات فنی نورافکن  30وات سری C
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

4500 Lm

بهره نوری lm/watt

150-130

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 125وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

1550 Gr

209.23 mm
195.4 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 5متر

ال ای دی آمریکایی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

1
1

1
2

مشخصات فنی نورافکن  50وات سری C
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

7500 Lm

بهره نوری lm/watt

150-130

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 150وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

1900 Gr

249.23 mm
195.4 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 8 - 9متر

ال ای دی آمریکایی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

1
3

1
4

مشخصات فنی نورافکن  60وات سری C
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

9000Lm

بهره نوری lm/watt

130 -150

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

2300 Gr

195.4 mm
370.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 10متر

ال ای دی آمریکایی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

1
5

1
6

مشخصات فنی نورافکن  100وات سری C
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

15.000 Lm

بهره نوری lm/watt

150-130

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

3550 Gr

195.4 mm
447.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 10متر

ال ای دی آمریکایی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

1
7

1
8

مشخصات فنی نورافکن  150وات سری C
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

22.500Lm

بهره نوری lm/watt

130 -150

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

دو عدد  150وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

4950 Gr

195.4 mm
650 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 12متر

ال ای دی آمریکایی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

1
9

2
0

مشخصات فنی نورافکن  200وات سری C

ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

30000 Lm

بهره نوری lm/watt

430-150

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

دو عدد  250وات بخار جیوه

طول عمر

 50.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

5950 Gr

195.4 mm
847.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 16 -15متر

ال ای دی تایوانی Bridglux

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

2
1

2
2

مشخصات فنی نورافکن  20وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

2400 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 70وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

1400 Gr

209.23 mm
195.4 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 6متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

2
3

2
4

مشخصات فنی نورافکن  30وات سری D

ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

3600 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 70وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

1550 Gr

209.23 mm
195.4 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 6متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

2
5

2
6

مشخصات فنی نورافکن  50وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

6000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 150وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

1900 Gr

249.23 mm
195.4 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 7متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

2
7

2
8

مشخصات فنی نورافکن  60وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

7200 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار جیوه

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

2300 Gr

195.4 mm
370.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 10 -11متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

2
9

3
0

مشخصات فنی نورافکن  100وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

12000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار جیوه

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

3550 Gr

195.4 mm
447.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 10 -11متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

3
1

3
2

مشخصات فنی نورافکن  150وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

18000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

دو عدد  150وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

4950 Gr

195.4 mm
mm

650

65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 12متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

3
3

3
4

مشخصات فنی نورافکن  200وات سری D

ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

24000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

دو عدد  250وات بخار جیوه

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

5300 Gr

195.4 mm
447.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 16 -15متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

3
5

3
6

مشخصات فنی نورافکن  300وات سری D
ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

24000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

دو عدد  250وات بخار جیوه

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

7600 Gr

195.4 mm
mm

650

65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

زاویه چرخش دسته فوالدی

 270درجه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای استفاده روی برجک هایی با ارتفاع

 15-16متر

ال ای دی تایوانی epistar

شیشه سکوریت نشکن
درایور با پاورفکتور باال
درایور جریان ثابت با کیفیت باال
دسته اتصال فوالدی با زاویه چرخش  ۲۷۰درجه

بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

3
7

3
8

والواشر
والواشرهای ال ای دی بهین تاب
_نورپــردازی نمــای ســاختمان هــا  ،پــل هــا ،
جــداره هــا و دیــوار هــا
_قابلیت انتخاب لنز هنگام تولید
_تنوع در انتخاب رنگ
_زاویه چرخش پایه و پرتاب نور تا  300درجه
_کامال ضد آب (دارای گواهی تست)

3
9

4
0

قابلیت انتخاب لنز و انتخاب رنگ نور

قابلیت تولید در رنگ های مختلف

والواشرهای تولیدی بهین تاب در زوایای لنز متفاوت می توانند تولید شوند.
بنا به پروژه و درخواست مشتری می توانید انواع لنز  ۱۲۰ ، ۹۰ ، ۶۰ ، ۴۵ ، ۳۰ ، ۱۵ ، ۵و محدب را
سفارش دهید.
عموما محصوالت با لنز  ۱۵درجه تولید و به بازار عرضه می شوند.
همانطور که پیداست هرچقدر عدد زاویه لنز کمتر باشد پرتاب نور بیشتری خواهیم داشت و هم 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 های بی کیفیت
با استفاده از ال ای دی  ۳وات و لنز  ۵درجه والواشرهای بهین تاب قدرت و پرتاب نوری بیش از جت
الیت را فراهم می آورند.
ال ای دی  ۳وات صرفا در رنگ های مهتابی و آفتابی موجود می باشد.
مهمترین و اساسی ترین قسمت در محصوالت ال ای دی کارکرد خنک منابع نوری است .
از آنجاییکه بهین تاب به کیفیت و پایداری محصوالت و نور آنها توجه ویژه ای دارد بنابراین به خنک
کارکردن آنها اهمیت ویژه ای میدهد
این مهم اینطور ثابت میشود که:
میتوانیم با کیفیتی پایدار والواشرهای
بهین تاب را با ال ای دی های  ۳وات به
مشتریان عرضه کنیم.
بدنه بسیار قوی و خنک کنندگی
محصوالت با محاسبات بسیار دقیق
مهندسان بهین تاب این اطمینان را به
شما میدهد که بتوانید با والواشرهای
ال ای دی سه وات به مبارزه نوری با

قابلیت نوردهی از دو جهت

جت الیتهای موجود در بازار بروید.

4
1

4
2

پایه دیواری جهت نصب روی دیوار

پایه طاقچه ای جهت نصب روی طاقچه

محصــوالت نورپــردازی و آکواریومــی بهیــن تــاب بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت
کــه دفــع حــرارت خوبــی را دارا بــوده و بــه هیــچ عنــوان از ایــن حیــث دارای ایــراد و
اشــکال نمیباشــد.
تمامــی تســتها در مرکــز آزمایشــگاهی بهیــن تــاب بــا بازرســی دقیــق ناظــران
کنتــرل کیفــی و مهندســان مربوطــه صــورت میپذیــرد و احتمــال بــروز خطــا یــا
اشــکال در رونــد تولیــد در حــد صفــر میباشــد.
محصــوالت بهیــن تــاب دارای درجــه کیفــی بســیار بــاال و درجــه نفــوذ پذیــری  IP68میباشــند کــه بخــار
آب و رطوبــت تــوان نفــوذ بــه آنهــا را نداشــته و کامــا واتــر پــروف و در امــان میباشــند.
خرابــی چــراغ هــای آکواریــوم معمــوال چنــد حالــت دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مقــاوم نبــودن در
برابــر آب و نفــوذ پذیری-راندمــان پاییــن – رعایــت نشــدن طیفهــای نــور -درجــه نورپــردازی -حــرارت بیــش
از اندازه-کیــس نامرغــوب و اکســید شــدن و…… میباشــد کــه اگــر چنانچــه از محصــوالت بــا کیفیــت
اســتفاده شــود مصــرف کننــده زیــان نخواهــد دیــد.

4
3

4
4

4
6

4
5

مشخصات فنی والواشر  1وات
توان حقیقی

1 watt

شارنوری اسمی

150 Lm

بهره نوری lm/watt

150

ولتاژ ورودی

240-110 V

ضریب توان PF

71 mm

0/95

طول عمر

 50.000ساعت

75 mm

جریان مصرفی

0.0045

زاویه لنز

 5-15-30-45-60-90-120درجه

محدوده دمای کارکرد

 +55تا  -45درجه سانتیگراد

145 Gr

67 mm

ضریب حفظ شارنوری در  1000ساعت

98%

ضریب اموجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP68

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی CRI

85%

ضریب شارنوری در  1000ساعت

98%

مناسب برای استفاده
دمای رنگ

4
7

نمای ساختمان  ،ستون ها و ...

آفتابی  ،مهتابی  ،قرمز  ،سبز  ،آبی  ،بنفش  ،نارنجی  ،فیروزه ای

IR , UV

4
8

مشخصات فنی والواشر  3وات
توان حقیقی

2 watt

شارنوری اسمی

450 Lm

بهره نوری lm/watt

150

ولتاژ ورودی

240-110 V

ضریب توان PF

71 mm

0/95

طول عمر

 50.000ساعت

165 mm

جریان مصرفی

0.013

زاویه لنز

 5-15-30-45-60-90-120درجه

محدوده دمای کارکرد

 +55تا  -45درجه سانتیگراد

410 Gr

67 mm

ضریب حفظ شارنوری در  1000ساعت

98%

ضریب اموجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP68

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی CRI

85%

ضریب شارنوری در  1000ساعت

98%

مناسب برای استفاده
دمای رنگ

4
9

نمای ساختمان  ،ستون ها و ...

آفتابی  ،مهتابی  ،قرمز  ،سبز  ،آبی  ،بنفش  ،نارنجی  ،فیروزه ای

IR , UV

5
0

5
2

5
1

مشخصات فنی والواشر  6وات
توان حقیقی

6 watt

شارنوری اسمی

900 Lm

بهره نوری lm/watt

150

ولتاژ ورودی

240-110 V

ضریب توان PF

71 mm

0/95

طول عمر

 50.000ساعت

285 mm

جریان مصرفی

0.027

زاویه لنز

 5-15-30-45-60-90-120درجه

محدوده دمای کارکرد

 +55تا  -45درجه سانتیگراد

700 Gr

67 mm

ضریب حفظ شارنوری در  1000ساعت

98%

ضریب اموجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP68

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی CRI

85%

ضریب شارنوری در  1000ساعت

98%

مناسب برای استفاده
دمای رنگ

5
3

نمای ساختمان  ،ستون ها و ...

آفتابی  ،مهتابی  ،قرمز  ،سبز  ،آبی  ،بنفش  ،نارنجی  ،فیروزه ای

IR , UV

5
4

مشخصات فنی والواشر  12وات
توان حقیقی

12 watt

شارنوری اسمی

1800 Lm

بهره نوری lm/watt

150

ولتاژ ورودی

240-110 V

ضریب توان PF

71 mm

0/95

طول عمر

 50.000ساعت

525 mm

جریان مصرفی

0.054

زاویه لنز

 5-15-30-45-60-90-120درجه

محدوده دمای کارکرد

 +55تا  -45درجه سانتیگراد

1100 Gr

67 mm

ضریب حفظ شارنوری در  1000ساعت

98%

ضریب اموجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP68

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی CRI

85%

ضریب شارنوری در  1000ساعت

98%

مناسب برای استفاده
دمای رنگ

5
5

نمای ساختمان  ،ستون ها و ...

آفتابی  ،مهتابی  ،قرمز  ،سبز  ،آبی  ،بنفش  ،نارنجی  ،فیروزه ای

IR , UV

5
6

5
8

5
7

مشخصات فنی والواشر  24وات
توان حقیقی

24 watt

شارنوری اسمی

3600 Lm

بهره نوری lm/watt

150

ولتاژ ورودی

240-110 V

ضریب توان PF

mm

0/95

طول عمر

 50.000ساعت

1005 mm

جریان مصرفی

0.11

زاویه لنز

 5-15-30-45-60-90-120درجه

محدوده دمای کارکرد

 +55تا  -45درجه سانتیگراد

71

mm

67

چراغ کارگاهی

2050 Gr

ضریب حفظ شارنوری در  1000ساعت

98%

ضریب اموجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

چــراغ کارگاهــی ال ای دی بهیــن
تــاب

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP68

_ نورپردازی سالن ها  ،کارگاه ها و کارخانجات

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی CRI

85%

_ قابل تولید در توان  50و  100وات

ضریب شارنوری در  1000ساعت

98%

مناسب برای استفاده
دمای رنگ

5
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نمای ساختمان  ،ستون ها و ...

_ عمر بسیار طوالنی
_ گارانتی 2ساله
_ قابلیت تعمیر بسیار آسان

آفتابی  ،مهتابی  ،قرمز  ،سبز  ،آبی  ،بنفش  ،نارنجی  ،فیروزه ای

IR , UV

6
0

ویژگی هیت سینک چراغ کارگاهی بهین تاب
هیــت ســینک مــورد اســتفاده در چــراغ هــای کارگاهــی بهیــن تــاب بســیار قــوی بــوده و این امر ســبب
میشــود کــه همیشــه دمــای چــراغ در حیــن کارکــرد در حــد اســتاندارد قــرار کیــرد کــه ایــن موضــوع
طــول عمــر محصــول را
بســیار افزایــش داده و
اطمینــان خاطــر را برای
مشــتری ایجــاد میکنــد

مشخصات فنی چراغ کارگاهی  50وات

مناسب برای استفاده در کاگاه ها و سالن ها
درایــور هــای مــورد اســتفاده در چــراغ کارگاهــی از نــوج جریــان ثابــت میباشــد کــه در مقابــل ولتــاژ
اضافــه نیــز محافظــت شــده اســت  .کــه ایــن مــورد ســبب افزایــش بســیار عمــر ال ای دی شــود

ضریب توان

0/96

شار نوری اسمی

6000 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 120درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -40درجه سانتیگراد

2700 Gr

6
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250 mm
330 mm
330 mm

ضریب اعوجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP20

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

95%

مناسب برای استفاده در کارگاهایی با ارتفاع

 5-7متر

6
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مشخصات فنی چراغ کارگاهی  100وات
ضریب توان

0/96

شار نوری اسمی

1200 Lm

بهره نوری lm/watt

100-120

زاویه رفلکتور

 120درجه

جایگزین المپ

 400وات هلیوم

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -40درجه سانتیگراد

4800 Gr

6
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290 mm

آویزصنعتی

330 mm
330 mm
آویز صنعتی ال ای دی بهین تاب
_ نورپــردازی ســالن هــا  ،کارگاه ها و کارخانجات

ضریب اعوجاج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP20

_قابــل عرضــه در رنــگ هــای آفتابــی  ،مهتابــی

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

و اســتاندارد ترکیبــی

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

95%

مناسب برای استفاده در کارگاهایی با ارتفاع

 7-10متر

 ،فــرودگاه ها و ...
_ محصول ضد آب و گرد غبار

6
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ویژگی رفلکتور آویز صنعتی
رفلکتــور هــای چــراغ آویــز صنعتــی بهیــن تــاب
جهــت پخــش نــور بهتــر بــه گونــه ای طراحــی
شــده کــه در غیــن زیبایــی  ،از کارایــی باالیــی
بــه همــراه باشــد

دسته اتصال و قالب متصل کننده به سقف
قــاب متصــل بــه دســته چــراغ آویــز صنعتــی ســبب
میشــود کــه اســتادکاران بــه راحــت تریــن شــکل
ممکــن آن را از ســقف آویــزان کننــد

6
5

6
6

مشخصات فنی آویز صنعتی 90وات
ضریب توان

0/95

ضریب توان

0/95

شارژ نوری اسمی

13500 Lm

بهره نوری lm/watt

شار نوری اسمی

16500 Lm

130-150

بهره نوری lm/watt

130-150

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 250وات بخار جیوه

زاویه رفلکتور

 130درجه

طول عمر

جایگزین المپ

 400وات گاز هلیم

 30.000ساعت

طول عمر

دمای رنگ نوری

 30.000ساعت

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

4510 Gr

6
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مشخصات فنی آویز صنعتی  110وات

195.4 mm
mm

650

65.28 mm

195.4 mm
mm

650

65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای سالن هایی با ارتفاع سقف

 9متر

مناسب برای سالن هایی با ارتفاع سقف

 10-12متر

4510 Gr

6
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مشخصات فنی آویز صنعتی  130وات
ضریب توان

0/95

ضریب توان

0/95

شار نوری اسمی

19500 Lm

شار نوری اسمی

19500 Lm

بهره نوری lm/watt

130-150

بهره نوری lm/watt

130-150

زاویه رفلکتور

 130درجه

زاویه رفلکتور

 130درجه

جایگزین المپ

 400وات بخار سدیم

جایگزین المپ

 400وات بخار سدیم

طول عمر

 30.000ساعت

طول عمر

 30.000ساعت

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

دمای رنگ نوری

2700-4000-6500k

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

محدوده دمای کارکرد

 +45تا  -45درجه سانتیگراد

4510 Gr

6
9

مشخصات فنی آویز صنعتی  160وات

195.4 mm
mm

650

65.28 mm

195.4 mm
847.23 mm
65.28 mm

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

ضریب امواج هارمونیکی

کمتر از 15%

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

مشخصات پیچ  ،واشر و دسته

گالوانیزه

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطی

IP67

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

شاخص نمود رنگ برای آفتابی و مهتابی

بیش از 80%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

ضریب شارژنوری در  1000ساعت

96%

مناسب برای سالن هایی با ارتفاع سقف

 11-13متر

مناسب برای سالن هایی با ارتفاع سقف

 16-15متر

5850 Gr

7
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پنل

مشخصات فنی پنل  40وات
توان حقیقی

40 watt

شار نوری اسمی

4000 Lm

بهره نوری lm/watt

100

_ مناســب بــرای روشــنایی منــازل مســکونی

شاخص نمود رنگ

(CRI) >70

 ،البــی منــازل  ،محیــط هــای اداری تجــاری ،
هتــل هــا  ،فروشــگاه هــا  ،رســتوران هــا و ...

زاویه تابش سیستم

 110درجه

طول عمر

 25.000ساعت

خســتگی چشــم

دمای رنگ نوری

F300K-F6500k

محدوده دمای کارکرد

 +40تا  -20درجه سانتیگراد

درجه خفاظت

IP20

پنل ال ای دی بهین تاب

_ نــور بــدون لــرزش و سوســو زدن و کاهــش
_ دوســتار محیــط زیســت -بــه دلیــل عــاری بودن
از مواد ســمی

7
1

mm

595

mm

595

7
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