00W
T Ô
SỐ
Công suất(W)
Quang thông(Lm)
Kích thước
Trọng lượng(Kg)
Chip led
Mạch điều khiển
Nhiệt độ mầu
ộ hoàn mầu
Góc chiếu sang
iện áp sử dụng
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Vật liệu vỏ

PT-HBL-100-N
105
12.000
Φ500x420
5.6
Nichia – Nhật Bản
Mean well
2700K-6500K
Ra > 70
80o/90o/120o
AC 95 – 305V, 50/60Hz
>50,000 giờ
IP 65
Nhôm hợp kim

SỰ PHÂN BỐ ÁNH SÁNG

20m

SỰ T

NHIỆT

K T

U

Thấu kính thuỷ tinh định hướng
phân bố ánh sang

Tản nhiệt nhôm hợp kim, bảo
vệ bề mặt bằng công nghệ
anodize

Chip led Nichia

Mạch điều khiển meanwell

Nhật Bản

Được bảo vệ kép trong hộp
chứa mạch

Hộp bảo vệ mạch điện được làm
kín bằng gioăng silicone

Bộ phận ch đ n được l
ằng nh
hợp i c s l
ề ặt t n qu ng chống ch i .

ỨNG DỤNG
- CHI U SÁ

À XƯỞNG
 Đảm bảo độ rọi yêu cầu cho từng vị trí làm việc.
 Phân bố độ chói trong không gian chiếu sang, tránh
gây chói loá cho người làm việc
 Tạo hướng ánh sáng thích hợp, không bị bóng che.
 Nhiệt độ màu của ánh sáng phù hợp với công việc và
màu sắc các bề mặt tại nơi làm việc.
 ộ hoàn màu ánh sáng phù hợp với từng công việc.
 Không có sự nhấp nháy ánh sáng như các đèn truyền
thống
 Giảm số lần bảo dưỡng, sửa chữa gây ảnh hưởng
đến sản xuất.

 Duy trì ánh sáng ổn định trong suốt thời gian sử dụng
- CHI U SÁNG NHÀ KHO
 Đảm bảo độ rọi yêu cầu cho việc tìm kiếm và vận
chuyển hàng hóa.
 Phân bố ánh sáng đồng đều đến mọi vị trí khuất
trong kho.
 Tạo hướng ánh sáng thích hợp, không bị bóng che.
 Không tạo ra nhiệt độ làm tăng nhiệt độ kho hay sản
phẩm.
 ộ hoàn màu của ánh sáng phù hợp với việc lựa
chọn , phân loại sản phẩm theo mầu sắc.
 Giảm nguy cơ cháy nổ do đèn chiếu sáng.

- CHI U SÁ

ÀT

U







Đèn Led giúp giảm 70% năng lượng điện tiêu thụ
cho Nhà thi đấu đa năng, tăng 30% ánh sáng
Hệ thống chiếu sáng đèn Led làm tăng độ đồng đều
chiếu sáng trên mặt sàn.
Giải pháp chiếu sáng đèn Led làm giảm độ chói lóa ,
giúp cho cầu thủ quan sát dễ hơn khi chơi thể thao.
Chiếu sáng bằng Đèn Led làm cho màu sắc trung
thực như ban ngày.
Điều khiển tắt - bật đèn tức thì và linh hoạt.
Thời gian sử dụng dài giúp hạn chế việc bảo trì

 Đèn Led không có phát xạ UV, hồng ngoại IR. Do
đó đèn Led không gây nguy hiểm cho người chơi.

