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TILE NTI 66 PSi

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum frame with powder coating
• low height design and uniform light thanks to edge-lit 
technology
• PMMA diffuser for uniformity in light and low glare
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  تایل توکار   

•  فریم آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
Edge-lit ضخامت کم و نور یکنواخت با تکنولوژی  •

•  دیفیوزر اکریلیک برای پخش نور یکنواخت و خیرگی مناسب
ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 90 و مک آدام 3

•  درایــور الکترونیکــی بــا بــازده 95٪ و ضریــب تــوان بالاتــر از 
0.97

•  امکان نصب به صورت آویز یا توکار
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Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Dimentions
NTI 66 PSi 40 w 100 lm/w 4000 lm   596 X 596 mm

NTI 312 PSi 33 w 94 lm/w 3100 lm   1195 X 295 mm
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LED Edge-lit و LED Back-lit مقایسه چراغهای
ــواع مختلفــی  ــور دارای ان ــن ن چــراغ هــای LED از لحــاظ ســاختار تامی
ــور  ــع ن ــاختار Back-lit  مناب ــا س ــای  LED ب ــراغ ه ــند، در چ ــی باش م
بصــورت مــاژول هــای صفحــه ای LED بــوده و در پشــت قســمت 
پخــش کننــده ی نــور یــا دیفیــوزر قــرار گرفتــه و نــور بــه طــور 
ــای   ــراغ ه ــه در چ ــود در صورتیک ــت میش ــط آن هدای ــتقیم توس مس
ــار  ــا چه ــی در دو ی ــای LED خط ــاژول ه ــاختار Edge-lit  م ــا س LED ب

: LED Back-lit چراغ های
ــا تــوان بالاتــر و در نتیجــه شــار  • قابلیــت اســتفاده از مــاژول هــای ب

نــور خروجــی بیشــتر چــراغ هــا
ــبب  ــه س ــراغ ک ــه ی چ ــا بدن ــاژول LED ب ــتر م ــی بیش ــادل حرارت • تب
• کاهــش افــت شــار نــوری و افزایــش طــول عمــر ایــن چــراغ هــا 

(L90F50 50’000h  ( میگــردد 
• بازده بالاتر

• قابلیت تعمیر و تعویض آسان ماژول LED در صورت خرابی

:LED Edge-lit چراغ های
• ضخامت بسیار کم

• یکنواختی بالای نور بر روی سطح دیفیوزر
• قیمت پایین تر

 ( L90F50 30’000 h ) طول عمر پایین تر •

LED دیفیوزرماژول

LED Back-lit

دیفیوزررفلکتور صفحه هدایت کنند ه نور LED ماژول

LED Edge-lit

طــرف چــراغ قــرار گرفتــه و نــور پــس از هدایــت توســط یــک صفحــه ی 
شــفاف از جنــس اکریلیــک ( LGP ) و برخــورد بــا یــک صفحــه ی بازتــاب 

ــود. ــی ش ــش م ــوزر پخ ــطح دیفی ــر س ــور( در سرتاس ــده ) رفلکت دهن


