
،«تغيير وحدة اإلضاءة»

     نقلة نوعية في اإلضاءة الحديثة     



 لقد قمنا بضبط األبعاد والمقاسات وخفض الوزن وتقليل أوقات التركيب وإزالة جميع األخطار وتقليل معدالت
% من المكونات وخفض أطنان من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصيانة وتخفيض حوالي 

هذا الطراز ليس له مثيل .

معدالت استهالك منخفضة للطاقة 

قابل للتحكم في شدة اإلضاءة

اختيار تشغيلي على أعلى مستوى

ألومنيوم مؤند

توصيل مزدوج

دعامة تثبيت سهلة التركيب ومثبتة من الخلف

انبعاث منخفض لثاني أكسيد الكربون

نطاق واسع من جهد التشغيلالوهج الضوئي المنخفض

تصميم مبتكر

تكاليف في متناول اليد

قابل إلعادة التدوير

متوفر  أطوال مختلفة

قدرة كهربائية من  وات إلى  وات

EX ترنس مطابق للمواصفات

CRI>80

LED تكنولوجيا

 وزن منخفض 

حتى 15.500 لومن

مناسب للمناطق الخطرة 1, 2, 21, 22



EX ترنس مطابق للمواصفات

 شبكات التشغيل
البرية الشاطئية

 شبكات التشغيل
البحرية

 شبكات التشغيل
 الكيميائية

والبتروكيماوية

 شبكات التشغيل
الغذائية الزراعية

معالجة مياه  تركيبات
السفن

 درجات الحرارة
المنخفضة

 من وجهة النظر اإللكترونية والتقنيات الضوئية فإن استخدام تكنولوجيا اإلضاءة LED وأشرطة LED عالية القدرة الكهربائية سمح
بالوصول الي مستوى لومين يصل إلى مستويات 15.500    

 سلسلة إضافية من االختبارات الميكانيكية والكهربائية المعتمدة LifEx باإلضافة إلى جميع االختبارات التي تتطلبها اللوائح المنظمة اجتاز
 .والخلو من المخاطر البيولوجية الضوئية ،IPX9و IK09كاختبار االهتزاز و

30°

LifEx-..03..:   300
LifEx-..06..:   600
LifEx-..12..:  1200
LifEx-..15..:  1500

105

12
0

 من -30 درجة وحتى
+30 درجة

LifEx تركيب 
على عمود

اختبار تشغيلي على أعلى مستوى

قطاعات ومناطق االستخدام

الوزن واألبعاد محدودة وصغيرة

دعامات تثبيت ذكية

ISO M20X1.5 موديل بمنفذ لوضع سدادة أو حلقة تمرير وتثبيت للكابل

ISO M20X1.5 موديل بمنفذين لوضع سدادات أو حلقات تمرير وتثبيت للكابل

  نظام دعامات تثبيت مبتكر بدون عوائق ومسافات محورية يتيح
        التركيب البسيط وسهولة التركيب الخلفي وإمكانية دوران هيكل
ا        لخارجي المضيء من -30 درجة وحتى +30 درجة

إضاءة تصل الي 15.500 لومن



المواصفات الكهربائي
 مزود التيار:

جهد التيار االسمي:
تردد التيار االسمي:

التوصيل:  

 مجموعة الطوارئ:

نظام التوصيل السلكي: 

22 ,21 ,2 ,1 (LifEx-ME) منطقة 22 ,21 ,2 (LifEx-MN) منطقة منطقة

LifEx-ME-1590                                                           LifEx-ME-12120                    

إلكتروني 

مباشر بلوحة أطراف التوصيل L, N, Pe حد أقصى 4 ملم 2
لوحة توصيل بخاليا مناسبة للمداخل والمخارج سواء من الجانب الفردي أو من الجانبين المتقابلين

،N i / Mh
شاحن 110 / 227 فولت تيار متردد 50 / 60 هرتز، 110 / 270 فولت تيار مستمر. بطاريات 

 ،Ah 3 أو Ah 1,8
كابالت شبه صلبة تتحمل درجات الحرارة المرتفعة  

فولت

Flux 6390 lm
Maximum 404.41 cd/klm
Position C=0.00 G=2.00

Efficiency: 100.00%
Date: 11-05-2022
Asymmetrical

Flux 14544.33 lm
Maximum 395.91 cd/klm
Position C=170.00 G=1.00

Efficiency: 100.00%
Date: 12-12-2019
Asymmetrical

1170mm x 95mm

C Halfplanes

180.0 0.0

270.0 90.0

1211mm x 114mm

C Halfplanes

180.0 0.0

270.0 90.0

0

180

270

90

0

180

270
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المواصفات الميكانيكية
الهيكل:

الجزء الشفاف:
حشوات إحكام الغلق:

اإلطار الخارجي:
البراغي:
المنافذ:

التركيب:

بيانات شهادات االعتماد
التصنيف:
التركيب:

العالمات الموضوعة على المنتج:

الشهادة:

  المنحنى الفوتومتري      المنحنى الفوتومتري

المواصفات الفوتومترية
LED متعددة الشرائح:

زاوية اإلضاءة:
درجة حرارة اللون:

:(CRI) مقياس التجسيد اللوني لإلضاءة
وقت معاودة اإلضاءة فوري: 

:L90

0722

0722

 2 G D المجموعة الثانية الفئة 

درجة حرارة البيئة المحيطة:
درجة الحماية:

 - 60 درجة مئوية لإلصدارات بدون بطارية، -60/-20 درجة مئوية لإلصدارات ببطارية
IP66 معتمدة

درجة 120

ساعة 54000 <

طاقة متوسطة

K 5000
80 <

نعم

الجسم والغطاء من سبيكة األلومنيوم المقاوم للتآكل الجوي والبحري    
 زجاج مقاوم للصدمات الحرارية والصدمات واألشعة فوق البنفسجيةمصنوعة من السيليكون المقاوم

لألحماض و الهيدروكربونات
ل بالبثق من األلومنيوم مشكَّ

inox من االستانلس ستيل القابلة للصدأ
 NAV20IB الحد األقصى: 4 يقود بقطر 25.5. إصدار قياسي بفتحتين بقطر 20.5 كامل مع بحشو كابل
الطلب PLG1IB وقابس عند  أخرى  كابل  وحشوات  لمقابس  تتوافر  األخرى  لإلصدارات  بالنسبة   واحد. 

حتى 30 درجةM8 قابلة للضبط والتعديل من 0 درجةدعامات تثبيت بفتحات


