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 خداوند متعال و بهـره  اتی عناهی در سا  کی الکترون ری پاذ یی روشنا عی صنا ی بازرگان يدیگروه تول 

 متخصص و ي هاروی از نيری کشور ، با بهره گی، با هدف توسعه، رشد و تعالای از علم روز دنيریگ

 و یابیـ ، بـازار    دیتول) R&D( و توسعه    قی تحق ی تخصص ي مرتبط در بخش ها    التیکارآمد با تحص  

 همکار قابل اعتماد بـه   کیخود را به عنوان   وانستهت ، فروش و خدمات پس از فروش،      غاتیتبل

 سال سابقه درخشان در حوزه برق و نی مجموعه با چندنیا. دی نمای کشور معرفییصنعت روشنا

  مناسب و بامتی و قتیفی با کی محصوالتیرانی کننده ادی تولکی، افتخار دارد به عنوان ییروشنا

  .دیعرضه نما)  و رنگ نورینوع طراح (یرانی اقهی سلطابق میطراح

  

 .پاذیر افتخار ماست ، که کیفیت مهمترین کاالي ماست
  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
  epazir.larestan@gmail.com  

 light.pazir.lar  
 

٢

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر واحد
  )ریال(

  مشخصات فنی  گارانتی

1  
پنل توکار گرد 

  540000  100   وات3تخت 

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

 lumen 270: شارنوري
   میلیمتر83: قطر بیرونی

    میلیمتر75:  برشقطر

2  
پنل توکار گرد 

   وات12تخت 

  مهتابی

60  1040000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

 lumen 1080: شارنوري
   میلیمتر168: قطر بیرونی

  متر میلی150:  برشقطر

3  
پنل توکار گرد 

 وات 18تخت 
  یمهتاب

  
  مهتابی
  1240000  40  افتابی

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

 lumen 1620: شارنوري
   میلیمتر220: قطر بیرونی

   میلیمتر200:  برشقطر

4  
پنل روکار مربع 

 وات 18 میاسل
    یمهتاب

  مهتابی
  1710000  40  افتابی

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

 lumen 1620: شارنوري
  سانتیمتر 5/20×5/20: قطر بیرونی

5  
 تیپنل فول ال
 18گرد توکار 
  یوات مهتاب

110  1180000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه120زاویه ي پخش نور 

  lumen 1800: شارنوري
  CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  سانتیمتر5-13: قطر برش

6  
 تیپنل فول ال
 24گرد توکار 
  یوات مهتاب

40  1490000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه120زاویه ي پخش نور 

  lumen 2400: شارنوري
  CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
   سانتیمتر7-16: قطر برش

7  
 تیپنل فول ال
 36گرد توکار 
  یوات مهتاب

  

  مهتابی

20  1890000  

  ماه 15

 PF0/5:  وانضریب ت
   درجه120زاویه ي پخش نور 

  lumen 3600: شارنوري
  CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
   سانتیمتر9-18: قطر برش
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  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر واحد
  )ریال(

  مشخصات فنی  گارانتی

8  

  
 تیپنل فول ال
 32مربع توکار 

  یهتابوات م
  

  

40  2650000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

 lumen 3200: شارنوري
   میلیمتر220×220: قطر بیرونی

   میلیمتر50-190:  برشقطر

9  

  
پنل روکار گرد 

 ای ینکیپارک
سنسور رادار 

  یمهتاب
  

  

  

20  3120000  

   ساعت طول عمر مفید20000
م شدن نور با ک(حساس به نور 

  )روشن می گردد
   IP66: استاندارد

   میلیمتر29: قطر بیرونی
 lumen 1440: شار نوري

10  

پنل روکار گرد 
 ینکیپارک

infrared 
  یمهتاب

  

  

20  3120000  

 متري پنل 5با تحرك در شعاع 
 20روشن می گردد و پس از 

ثانیه هیچ تحرکی انجام نگردید 
کم مصرف . خاموش می شود

 - ) در مصرف برقصرفه جوي (
  ر پرنو-طول عمر باال

   IP66: استاندارد
 lumen 1440: شار نوري

11  

  
 تی المیپنل اسل

) 60*60 (یصدف
  یوات مهتاب40

  
  

  

  

  مهتابی

6  4270000  

   ماه15

   درجه120زاویه ي پخش نور 
  lumen 4400: شارنوري

  CRI: >80: شاخص نمود رنگ
  LED : SMDنوع مدل 

   میلیمتر580-580: قطر برش
   میلیمتر590: طول
   میلیمتر590: عرض
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  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر
  )ریال(واحد 

  مشخصات فنی  گارانتی

12  
 9 یالمپ حباب
  210000  100  دیوات سف

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 585: شارنوري
 CRI: >80: مود رنگشاخص ن

  LED : SMDنوع مدل 
 E27: پایه المپ

13  
 12 یالمپ حباب
  265000  100  دیوات سف

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 780: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E27: پایه المپ

14  
 15 یالمپ حباب
  360000  100  دیوات سف

 PF0/5:   توانضریب
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 975: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E27: پایه المپ

15  
 18 یالمپ حباب
  دیوات سف

  
  

  

50  490000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 1170: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E27: پایه المپ

17  
 30 یالمپ حباب
  980000  50  دیوات سف

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 1950: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E27: پایه المپ

18  
 یالمپ حباب

  دیوات سف45

  

  

 و مهتابی
  آفتابی

30  1520000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 2945: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E27: پایه المپ

19  
 7 یالمپ اشک

 E14وات 
  یمهتاب

  

مهتابی 
  205000  100  آفتابی

   ماه12

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه160زاویه ي پخش نور 

  lumen 630: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
  E14: پپایه الم

  ج
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  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر
واحد 

  )ریال(

  مشخصات فنی  گارانتی

20  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

   وات1یچشم

  
 

  
  

  

100  720000  
 PF0/5:  ضریب توان

   درجه35زاویه ي پخش نور 
  lumen 110: شارنوري

 CRI: >80: گشاخص نمود رن
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر38: سایز برش

21 
  

 وی دکوراتيلندریهالوژن س
  1020000  -  ی وات مهتاب7 یضیب

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش

  متر سانتی9: قطر بیرونی

22  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

  ی وات مهتاب15 یضیب

  

  -  1880000  
 PF0/5:  ضریب توان

   درجه90زاویه ي پخش نور 
  lumen 1650: شارنوري

 CRI: >80: شاخص نمود رنگ
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر85: سایز برش

23  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

  1020000  -  ی وات مهتاب7 رهی دامین

 PF0/5:  ریب توانض
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

24  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

  ی وات مهتاب15 رهی دامین

  

  -  1880000  
 PF0/5:  ضریب توان

   درجه90زاویه ي پخش نور 
  lumen 1650: نوريشار

 CRI: >80: شاخص نمود رنگ
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر85: سایز برش

25  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

  1020000  -  ی  وات مهتاب7  رهیدا

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75 :سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

26  
 وی دکوراتيلندریهالوژن س

  ی وات مهتاب15 رهیدا

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  1880000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
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  :لیست محصوالت

دماي   ویر کاالتص  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر
  )ریال(واحد 

  مشخصات فنی  گارانتی

27  

 يلندریهالوژن س
 گرد ویدکورات

 وات 5 ستالیکر
  یمهتاب

-  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: یز برشسا

   سانتیمتر7×7: قطر بیرونی

28  

 يلندریهالوژن س
 گرد ویدکورات

 وات 12 ستالیکر
  یمهتاب

  
  

  -  1220000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

  lumen 1320: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
  تیمتر سان9×9: قطر بیرونی

29  

 يلندریهالوژن س
 مربع ویدکورات

 وات 5 ستالیکر
  یمهتاب

-  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش
   سانتیمتر7×7: قطر بیرونی

30  

 يلندریهالوژن س
  مربعویدکورات

 وات 12 ستالیکر
  یمهتاب

  

  -  1220000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

  lumen 1320: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : SMDنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر9×9: قطر بیرونی

31  
 گرد يلندریهالوژن س

 وات 5 دی سفیمخروط
  یمهتاب

50 810000  

 PF0/5:   توانضریب
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش
   سانتیمتر10: قطر بیرونی

32  
 گرد يلندریهالوژن س

 وات 7 دی سفیمخروط
  یمهتاب

  
  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  1020000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر95: سایز برش
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  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر
  )ریال(واحد 

  مشخصات فنی  گارانتی

33  
 گرد يلندریهالوژن س
 10 دی سفیمخروط

  یوات مهتاب
-  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش

34  
 گرد يلندریهالوژن س
 15 دی سفیمخروط

  یوات مهتاب
-  1880000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80:  نمود رنگشاخص

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش

35  
 گرد يلندریهالوژن س

 20+20 دی سفیمخروط
  وات

-  2440000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2200: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش

36  
 گرد يلندریهالوژن س
 24 دی سفیمخروط

  یوات مهتاب
20 2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش

37  
 گرد يلندریهالوژن س
 30 دی سفیمخروط

  یوات مهتاب

  
  

  
  
  
  

  

12  3300000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر135: سایز برش

38  
 گرد يلندریهالوژن س
 5 ی مشکیمخروط

  یوات مهتاب
 

  

آفتابی 
  مهتابی

50  810000  

  اه م24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش
   سانتیمتر10: قطر بیرونی

  ج
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  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر واحد
  )ریال(

  مشخصات فنی  گارانتی

39  
 يلندریهالوژن س
 ی مشکیگرد مخروط

  ی وات مهتاب10
-  1150000  

 PF0/5:   توانضریب
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش

40  
 يلندریهالوژن س
 ی مشکیگرد مخروط

  ی وات مهتاب15
-  1880000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: نگشاخص نمود ر
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر115: سایز برش

41  
 يلندریهالوژن س
 ی مشکیگرد مخروط

  ی وات مهتاب24
-  2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش

42  
 يدرلنیهالوژن س
 ی مشکیگرد مخروط

  ی وات مهتاب30

  

  
  
  
  

  -  3300000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر135: سایز برش

43  
 يلندریهالوژن س

 نقره یگرد مخروط
  ی وات مهتاب5 يا

-  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75: سایز برش
   سانتیمتر10: قطر بیرونی

44  

 يلندریهالوژن س
 نقره یگرد مخروط

  ی وات مهتاب10 يا
  

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  1150000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
  epazir.larestan@gmail.com  

 light.pazir.lar  
 

٩

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
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  مشخصات فنی  گارانتی

45  
 يلندریهالوژن س

 نقره یگرد مخروط
  ی وات مهتاب15 يا

-  1880000  

 PF0/5:  انضریب تو
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش

46  
 يلندریهالوژن س

 نقره یگرد مخروط
  ی وات مهتاب24 يا

  
  

  
-  2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: شارنوري
 CRI: >80: رنگشاخص نمود 
  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش

47  
 يلندریهالوژن س
 وات 1*5گرد مربع 

  یمهتاب
24  880000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75×75: سایز برش

  انتیمتر س9×9: قطر بیرونی

48  
 يلندریهالوژن س
 وات 1*7گرد مربع 

  یمهتاب
24  1080000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75×75: سایز برش

   سانتیمتر9×9: قطر بیرونی

49  
 يلندریهالوژن س
 وات 1*10گرد مربع 

  یتابمه
12 1400000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85×85: سایز برش

50  
 يلندریهالوژن س
 وات 1*15گرد مربع

  یمهتاب
12  2020000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115×115: سایز برش

51  
 يلندریهالوژن س
 وات 1*30گرد مربع 

  یمهتاب

  

  

آفتابی 
  مهتابی

12  3400000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر130×130: سایز برش
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52  
 گرد يلندریهالوژن س

  1600000  -  ی وات مهتاب2*5مربع 

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: رنگشاخص نمود 
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر75×155: سایز برش

53  
 گرد يلندریهالوژن س

  1930000  -  ی وات مهتاب2*7مربع 

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 1540: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75×155: سایز برش

54  
 گرد يندرلیهالوژن س

  ی وات مهتاب2*10مربع 
-  2680000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90زاویه ي پخش نور 

  lumen 2200: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85×250: سایز برش

55  
 گرد يلندریهالوژن س

  ی وات مهتاب2*15مربع 

  

  

-  3800000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه90خش نور زاویه ي پ
  lumen 3300: شارنوري

 CRI: >80: شاخص نمود رنگ
  LED : COBنوع مدل 

   میلیمتر115×250: سایز برش

56  
 گرد يلندریهالوژن س

  یوات مهتاب3*5مربع 
-  2480000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه120زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75×23: سایز برش

57  
 گرد يلندریهالوژن س

  3980000  -  یوات مهتاب3*10مربع 

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه120زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر75×30: سایز برش

58  
 گرد يلندریهالوژن س

  یتابوات مه3*15مربع 

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  5600000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه140زاویه ي پخش نور 

  lumen 4950: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115×5/37: سایز برش
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59  
 يلندرین سهالوژ

 3 دیگرد استپ سف
  یوات مهتاب

-  760000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 330: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 55: سایز برش

   سانتیمتر7: قطر بیرونی

60  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد استپ سف
  یهتابوات م5

  -  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

61  
 يلندریهالوژن س

 7 دیگرد استپ سف
  یوات مهتاب

-  1020000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45 نور زاویه ي پخش

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 95: سایز برش

62  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد استپ سف
  یوات مهتاب10

-  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی

63  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد استپ سف
  یوات مهتاب15

-  1880000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش
  یمتر سانت5/14: قطر بیرونی

64  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد استپ سف
  یوات مهتاب24

-  2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی

65  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد استپ سف
  یهتابوات م30

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  3300000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی
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66  
 يلندریهالوژن س

 50 دیگرد استپ سف
    یوات افتاب

-  6070000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه110زاویه ي پخش نور 

  lumen 5500: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر16: سایز برش

  میلیمتر 18: قطر بیرونی

67  
 يدرلنیهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب3

-  760000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 330: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 55: سایز برش

   سانتیمتر7: قطر بیرونی

68  
 يلندریهالوژن س

 5 یگرد استپ مشک
  یوات مهتاب

  

  -  810000  

 PF0/5:  توانضریب 
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

69  
 يلندریهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب7

-  1020000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر95: سایز برش

70  
 يلندریهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب10

-  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی

71  
 يلندریهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب15

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  1880000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش
   سانتیمتر5/14: قطر بیرونی
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72  
 يلندریهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب24

-  2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی

73  
 يلندریهالوژن س

 یگرد استپ مشک
  ی وات مهتاب30

  

  -  3300000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی

74  
 يلندریهالوژن س

  يگرد استپ نقره ا
  ی  وات مهتاب3

-  760000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 330: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 55: سایز برش

   سانتیمتر7: قطر بیرونی

75  
 يلندریهالوژن س

  يره اگرد استپ نق
  ی  وات مهتاب5

-  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

76  
 يلندریهالوژن س

  يگرد استپ نقره ا
  ی وات مهتاب7

-  1020000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر95: سایز برش

77  
 يلندریهالوژن س

گرد استپ نقره 
  ی وات مهتاب10يا

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  1150000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی
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78  
 يلندریهالوژن س

 يگرد استپ نقره ا
  ی وات مهتاب15

-  1880000  

 PF0/5:  وانضریب ت
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1650: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش
   سانتیمتر5/14: قطر بیرونی

79  
 يلندریهالوژن س

 يگرد استپ نقره ا
  ی وات مهتاب24

-  2840000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2640: ريشارنو
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی

80  
 يلندریهالوژن س

 يگرد استپ نقره ا
  ی وات مهتاب30

  

  

-  3300000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 3300: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBع مدل نو
   میلیمتر145: سایز برش
   سانتیمتر5/16: قطر بیرونی

81  
 يلندریهالوژن س

 5 دیگرد مقعر سف
  یوات مهتاب

-  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: ونیقطر بیر

82  

 يلندریهالوژن س
 10 دیگرد مقعر سف
  یوات مهتاب

  

-  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی

83  

 يلندریهالوژن س
 دی سفگرد مقعر 

  یوات مهتاب20
  

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  2340000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 220: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش

   سانتیمتر14: قطر بیرونی
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84  
 يلندریهالوژن س

 5 دیگرد محدب سف
  یوات مهتاب

50  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

85  
 يلندریالوژن سه

 دیگرد محدب سف
  ی وات مهتاب10

50  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر85: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی

86  
 يلندریهالوژن س

 دیگرد محدب سف
  ی وات مهتاب20

  

  

50  2340000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 220: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر115: سایز برش

   سانتیمتر14: قطر بیرونی

87  
 يلندریهالوژن س

 5 يگرد مقعر نقره ا
    یوات مهتاب

50  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45ر زاویه ي پخش نو

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

88  
 يلندریهالوژن س

 يگرد محدب نقره ا
    ی وات مهتاب5

50  810000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
   میلیمتر 75: سایز برش

   سانتیمتر9: قطر بیرونی

89  

  
 يلندریهالوژن س

 5 یی طالیضیگرد ب
  یوات مهتاب

  
  

آفتابی 
  مهتابی

50  810000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 550: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
  ر  میلیمت75: سایز برش

   سانتیمتر5/10×5/8: قطر بیرونی
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١٦

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  :لیست محصوالت

دماي   تصویر کاال  نام کاال  ردیف
  رنگ

)PCS(   قیمت هر
  )ریال(واحد 

  مشخصات فنی  گارانتی

90  

  
هالوژن 

 گرد يلندریس
استپ تخت 

 وات 7  یونیپ
  یمهتاب
  

-  1020000  

 PF0/5:  ضریب توان
  رجه د45زاویه ي پخش نور 

  lumen 770: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
  ر میلیمت90: سایز برش
   سانتیمتر5/10: قطر بیرونی

91  

  
هالوژن 

 گرد يلندریس
استپ تخت 

 وات 10  یونیپ
  یمهتاب
  

-  1150000  

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 1100: شارنوري
 CRI: >80 :شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
  ر میلیمت95: سایز برش
   سانتیمتر5/11: قطر بیرونی

92  

  
هالوژن 

 گرد يلندریس
استپ تخت 

 وات 20  یونیپ
  یمهتاب
  

  

  

آفتابی 
  مهتابی

-  2340000  

   ماه24

 PF0/5:  ضریب توان
   درجه45زاویه ي پخش نور 

  lumen 2200: شارنوري
 CRI: >80: شاخص نمود رنگ

  LED : COBنوع مدل 
  ر میلیمت115 :سایز برش
   سانتیمتر14: قطر بیرونی

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
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١٧

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  مشخصات الکتریکی

 w(  10 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  1100(شار نوري 

 K(  3500 - 6500(دماي رنگ 

 80   نمود رنگشاخص

  ATGپروژکتور 

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  گارانتی

قیمت مصرف کننده 

  ریال

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   890000

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 422  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80هش مصرف برق تا  کا-

 داراي روشنایی و زاویه تـابش   SMD پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  
  



Light Paazeir  
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١٨

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  20 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  2200(شار نوري 

 K(  3500(دماي رنگ 

 80  شاخص نمود رنگ

  ATGپروژکتور 

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  گارانتی

 قیمت مصرف کننده

  ریال

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   1880000

  آلومینیوم  جنس بدنه

  دهشیشه سکوریت ش  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 422  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

اهاي مناسـب فـض   ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش   SMD پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
  epazir.larestan@gmail.com  

 light.pazir.lar  
 

١٩

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  30 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(جاج هارمونیک اعو

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  3300(شار نوري 

 K(  3500(دماي رنگ 

 80  شاخص نمود رنگ

  ATGپروژکتور 

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  گارانتی

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   2380000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 422  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 تا  داراي شوك گیر بدنه-

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش   SMD پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...ومحیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها 

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز
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٢٠

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  50 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(رکانس عملکرد ف

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  5500(شار نوري 

 K(  3500(دماي رنگ 

 80  شاخص نمود رنگ

  ATGپروژکتور 

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  گارانتی

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   3920000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 802  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش   SMD پروژکتوهاي   -

وشـنایی  و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي ر         

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز
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٢١

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  100 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  11000(شار نوري 

 K(   3500 - 6500(دماي رنگ 

 80  شاخص نمود رنگ

  ATGور پروژکت

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  نتیگارا

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   5700000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 1440  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

روشنایی و زاویه تـابش   داراي  SMD پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز
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٢٢

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  200 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 SMD LED  منبع نور

 LM(  22000(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 80  شاخص نمود رنگ

  ATGپروژکتور 

  
 150  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه20  گارانتی

 IP(  IP 66(درجه حفاظت   10300000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 1774  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 20000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

  ال بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت با-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش   SMD پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
  epazir.larestan@gmail.com  
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٢٣

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  50 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  ع نورمنب

 LM(  5500(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  COBپروژکتور 

  

 120  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه24  گارانتی

 IP(  IP 65(درجه حفاظت   6250000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  یت شدهشیشه سکور  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 1350  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

 فـضاهاي   مناسـب ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش       COB پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
  epazir.larestan@gmail.com  
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٢٤

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  100 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  منبع نور

 LM(  11000(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  COBپروژکتور 

  

 120  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه24  گارانتی

 IP(  IP 65(درجه حفاظت   11400000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 2270  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000گیر بدنه تا  داراي شوك -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش       COB پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...پارك ها ومحیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و 

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  



Light Paazeir  
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٢٥

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  150 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  منبع نور

 LM(  16500(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  COBپروژکتور 

  
 120  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه24  گارانتی

 IP(  IP 65(درجه حفاظت   ناموجود  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 3770  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشنایی و زاویه تـابش       COB پروژکتوهاي   -

ناسب بـراي روشـنایی     و کیفیت باال و عمر طوالنی م      

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  



Light Paazeir  

 www.paazierelectronic.com 
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٢٦

 تر
ب

ناس
ت م

قیم
ر ، 

برت
ت 

یفی
ک

  

  
  مشخصات الکتریکی

 w(  200 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  منبع نور

 LM(  22000(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  COBپروژکتور 

  
 120  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه24  گارانتی

 IP(  IP 65(درجه حفاظت   اموجودن  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 4592  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسـب فـضاهاي    ( مجهز به سنسور رطوبـت گیـر         -

  )مرطوب

   بدنه کامالً ضد آب با دفع حرارت باال-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

راي روشنایی و زاویه تـابش       دا COB پروژکتوهاي   -

و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي روشـنایی           

  ...محیط هاي باز و ورودي ساختمان ها و پارك ها و

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز
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  مشخصات الکتریکی

 w(  400 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  منبع نور

 LM(  44000(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  COBپروژکتور 
  

  

 120  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه   ماه24  گارانتی

  IP(  IP 65(درجه حفاظت   ناموجود  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 9184  )گرم(ن وز

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )ساعت(طول عمر 

  :ویژگی هاي محصول
   ولت2000 داراي شوك گیر بدنه تا -

مناسب فضاهاي ( مجهز به سنسور رطوبت گیر   -

  )مرطوب

  ت باال بدنه کامالً ضد آب با دفع حرار-

   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

 داراي روشـنایی و زاویــه  COB پروژکتوهـاي  -

تابش و کیفیت باال و عمر طوالنی مناسب بـراي          

روشنایی محیط هاي باز و ورودي ساختمان هـا         

  ...و پارك ها و

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز
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  مشخصات الکتریکی

 w(  30 W(توان نامی 

 Hz(  50 - 60(فرکانس عملکرد 

 0.5 <  ضریب توان

 < THD(  % 15(اعوجاج هارمونیک 

  مشخصات نوري

 COB LED  منبع نور

 LM(  2200(شار نوري 

 K(  6500(دماي رنگ 

 85  شاخص نمود رنگ

  ریلیپروژکتور 

  
 90  )درجه(زاویه تابش 

  مشخصات بدنه  ماه18  گارانتی

 IP(  IP 65(درجه حفاظت   3700000  قیمت مصرف کننده

  آلومینیوم  جنس بدنه

  شیشه سکوریت شده  جنس شیشه

  رنگ پودري الکترواستاتیک  پوشش بدنه

 1002  )گرم(وزن 

  مشخصات عمومی

 60+ ~ 30-  محدوده دماي عملکرد

 40000  )اعتس(طول عمر 

  

  :ویژگی هاي محصول
   درصد80 کاهش مصرف برق تا -

زاویه تـابش و     پروژکتوهاي ریلی داراي روشنایی و       -

کیفیت باال و عمر طوالنی براي روشنایی محیط هاي         

  ...بسته، منازل مسکونی، اماکن تجاري و

  

  

  

 95 %  پیشینه رطوبت مجاز

  


