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RAINLED NR 60-120-170-230 

SURFACE MOUNT and PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum housing with Powder coating 
• Available in 60 ,120 ,170 ,230  cm Diameters 
• Die-cast aluminum end caps
• IP65 damp and moisture proof , IK09 protection
Anti UV PC diffuser
• Silicon tape for sealing, electrical connector 
either gland on request
• Stainless steel fixture and through wiring on request
• Capable to operate in  °20- to °50+ ambient temprature
• LED SMD modules with L90F50000 50h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگــی های چراغ رین ِلد )ضد نم و غبار(

•  بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک 
•  تولید در طول های 60 ، 120 ، 170 ، 230 سانتی متر

•  درپوش آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
  IP65 ــت و ــه محافظ ــا درج ــار ب ــرد و غب ــر آب و گ ــاوم در براب •  مق

IK09 مقاومــت ضربــه ای
UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

•  امکان استفاده از کانکتور اختصاصی و سیستم ترو وایرینگ
•  بست نصب استنلس استیل

ــای  ــتفاده در دم ــکان اس ــط و ام ــا محی ــب ب ــی مناس ــادل حرارت •  تب
-20°  تــا  +°50

50000h L90f50 با بازده بالا و طول عمر LED SMD ماژول  •
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

RAINLED

نسل جدید چراغ های رین با منبع نور LED برای مواردی که حفاظت در برابر گردوغبار و رطوبت و طول عمر بالا  از معیار های اصلی انتخاب چراغ است مناسب 
بوده و قابل استفاده در فضا های با شرایط سخت محیطی )محیط صنعتی، تونل ها ، پارکینگ ها، فضا های با برودت هوای منفی 20 درجه از جمله یخچال های 

صنعتی(  می باشد.
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Technical Details
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MOVEMENT SENSOR

Reference Power efficacy Luminous flux leghth
NR 60   PC/PCp 34 w 119.8 lm/w         3735 lm/w 600 mm

NR 120 PC/PCp 67 w 111 lm/w         7470 lm/w 1200 mm

NR 170 PC/PSp 99 w 113 lm/w         11205 lm/w 1700 mm

NR 230 PC/PCp 131 w 114 lm/w         14940 lm/w 2300 mm

برای سفارش  جهت نصب آویز کد PCp و نصب بصورت روکار کد PC را اضافه کنید
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RAIN LED NR 1202 x28 w T5RAIN LED NR 2302 x 54 w T5

67w61 w131 w110wPower consumptionتوان مصرفی

lm4148 lm14940 lm6230 lmLuminous flux 7470شار نوری خروجی

h19000 h50000 h70 lm/wapx. lifelong 50000طول عمر میانگین

40722048quantityتعداد چراغ ها

w4392 w2620 w5280 wOverall power 2680توان مصرفی کل

lm/w68 lm/w114 lm/w56.6 lm/wLuminous efficacy 111بهره نوری

(Em) 350مقدار متوسط روشنایی lux350 lux350 lux350 luxAverage illuminance (Em)

(U)  0.50.50.60.5یکنواختیUniformity U0

W/m27.32 W/m24.37 W/m28.8 W/m2Load per surface 4.47توان مصرفی بر سطح

مقایسه موردی

Project type          صنعتی / industrialپروژه

35x20x5mDimensionsابعاد

0.7x0.5x0.2Reflection factorsضریب بازتاب

COMPARISON

RAIN LED NR 120 RAIN LED NR 1202 x28 w T5 2 x28 w T5

Overall power / توان مصرفی کل EFFICIENCY /  بازده
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اصاح عکس 
سقف

پارکینگ ساختمان مجلس شورای اسلامی
تهران - میدان بهارستان

محصولات:
 NR120 چراغ ضد آب و گرد و غبار ِرین لد

نوع کاربری:
پارکینگ

Islamic Consultative Assembly Parking area
Tehran – Baharestan Sq

Products:
RAIN LED NR 120 IP65 luminaire

Application:
Parking


