


 
یکــی از مھمتریــن نکتــات  در تولیــد محصــوالت صنعتــی 
ضــد آب و مقــاوم بــودن در برابــر نفــوذ عوامــل بیرونــی 

اســت.
ــد آب  ــال ض ــاب کام ــن ت ــوالت outdoor بھی ــه محص کلی

مــی باشــند.
کلیــه افــراد مشــغول در ایــن صنعــت بــا مشــکل نفــوذ 

آب در محصــوالت دســت و پنجــه نــرم کــرده انــد.
ــا نھــاده شــده اســت کــه  ــر ایــن اصــل بن ــاب ب بھیــن ت
ــه صــورت کامــال  کلیــه محصــوالت (out door)خــود را ب

ــد. ــازار کن ضــدآب وارد ب
بھیــن تــاب بــا توجــه بــه طراحــی کامــال علمــی و نظارت 

، کنتــرل کیفــی مرحلــه بــه مرحلــه بــا اطمینــان کلیــه محصــوالت خــود را بــا گارانتــی معتبــر بــه بــازار 
عرضــه میکند

   ھیت سینک خنک کننده

بھیــن تــاب در تمامــی محصــوالت خــود از 
بھتریــن ھیــت ســینک ھــا متناســب بــا تــوان 
و گرمــای تولیــدی محصــول اســتفاده نمــوده 

اســت.
ــد  ــل از تولی ــاب قب ــن ت ــه محصــوالت بھی کلی
پیشــرفته  فــوق  افزارھــای  نــرم  توســط 
شــبیه ســازی حرارتــی شــده انــد و ســپس 
قالبســازی آنھــا انجــام شــده و در نھایــت بــه 

ــل شــده اســت. محصــول تبدی

(IP) نفوذناپذیری در مقابل عوامل جوی  



 دسته پروژکتور و پایه والواشر قابل تنظیم

نورافکــن ھــا و والواشــر ھــای بھیــن تــاب بــا دســته قابــل تنظیــم طراحــی شــده انــد.
زاویــه حرکــت ایــن دســته ھــا بیــش از ۲۷۰درجــه مــی باشد.اســتفاده از پیــچ ھــای بــا 
کیفیــت ضــد زنــگ و ھمچنیــن 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 ھــر فضایــی اســتفاده 
ــا و  ــر اســاس درخواســت کارفرم ــد ب ــاص، تولی ــای خ ــروژه ھ ــرای پ ــن ب نمود.ھمچنی

نقشــه ایشــان در تیــراژ معیــن قابــل انجــام مــی باشــد.



ــدی  ــر اســت در محصــوالت تولی ــاب مفتخ ــن ت بھی
خــود از  شــرکت ھــای معتبــر epistar کــه ھمــواره  
در زمینــه ھــای ال ای دی پیش رو اســت اســتفاده 

کنــد 
راندمــان بھــروری ایــن ال ای دی ھــا ۱۱۰-۱۲۰ 

ــت ــر وات اس ــن ب لوم

ویژگی سوپاپ تھویه

ویژگی چیپ ال ای دی 

_ محافظ گرد و غبار و مایعات 
_ تنظیم کننده فشار ھوای داخل و خارج پروژکتور

_ تنظیــم بســیار پیشــرفته جھــت عــدم نفــوذ آب و بخــار بــه 
پروژکتور 



 D مشخصات فنی نورافکن ۳۰ وات سری

0/95

3600 Lm

100-120

130

70

30.000

2700-4000-6500k

-45       +45  

ضریب توان

شار نورى اسمى

lm/watt بهره نورى

زاویه رفلکتور

طول عمر

دماى رنگ نورى

محدوده دماى کارکرد

جایگزین المپ 

درجه سانتیگرادتا

ساعت

وات بخار سدیم

درجه

15%

270

IP67

96%

80%

6

ضریب امواج هارمونیکى

درجه

گالوانیزه

متر

بیش از

زاویه چرخش دسته فوالدى

مشخصات پیچ ، واشر و دسته

درجه حفاظت در برابر عوامل محیطى

شاخص نمود رنگ براى آفتابى و مهتابى

مناسب براى استفاده روى برجک هایى با ارتفاع 

ضریب شارژنورى در 1000 ساعت

کمتر از

1550 Gr

195.4   mm
209.23 mm

65.28  mm

 بدنه خنک کننده از جنس آلومینیوم آنودایز شده

شیشه سکوریت نشکن

دسته اتصال فوالدى با زاویه چرخش 270 درجه 

درایور با پاورفکتور باال

درایور جریان ثابت با کیفیت باال

epistarال اى دى تایوانى


