
گروه صنعتی آیذین الکترون      

 

 

 وال واشر تک ردیفه

 ردیف نام و تصویر محصول مشخصات

سانتی متر 10  :ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    3: توان مصرفی  

 لومن 330-300 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

 سرمذ

 

1 

سانتی متر 20:  ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    6: توان مصرفی  

 لومن 660-600 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

 سرمذ

 

2 

سانتی متر 25:  ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    9: توان مصرفی  

 لومن 990-900 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

 سرمذ

 

3 

 



گروه صنعتی آیذین الکترون       

 
 

محصولنام وتصویر  مشخصات  ردیف 

سانتی متر  100، 50، 35 :ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    12: توان مصرفی  

 لومن 1320-1200 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

 سرمذ

 

4 

سانتی متر 100، 50 :ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    18: توان مصرفی  

 لومن 1980-1800 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

سرمذ  

           

5 

سانتی متر 100 :ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    24: توان مصرفی  

 لومن 2640-2400 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

       سرمذ

 

6 

 

 



گروه صنعتی آیذین الکترون       

 
 

محصولنام وتصویر  مشخصات  ردیف 

سانتی متر 100 :ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    36: توان مصرفی  

 لومن 3960-3600 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

      سرمذ

   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گروه صنعتی آیذین الکترون       

 

 وال واشر دو ردیفه

 ردیف نام و تصویر محصول مشخصات

سانتی متر 10:  ابعاد  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    6: توان مصرفی  

 لومن 700-600 :(lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

      سورنا

1 

سانتی متر 10:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    8: توان مصرفی  

 لومن 880-800 :(lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

سورنا   

2 

سانتی متر 20:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    12: توان مصرفی  

 لومن 1320-1200 :(lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

سورنا   

3 

سانتی متر 20:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    16: توان مصرفی  

 لومن 1760-1600 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

سورنا   

4 



گروه صنعتی آیذین الکترون       

 

محصولنام وتصویر  مشخصات  ردیف 

سانتی متر 30:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    18: توان مصرفی  

 لومن 1980-1800 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

  

 سورنا

5 

سانتی متر 30 -40: بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    24: توان مصرفی  

 لومن 2640-2400 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

  

 سورنا

6 

سانتی متر 40:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    32: توان مصرفی  

 لومن 3520-3200 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

  

 سورنا

7 

 

 

 

 

 

 



گروه صنعتی آیذین الکترون       

 
 

محصولنام وتصویر  مشخصات  ردیف 

سانتی متر 50:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    36: توان مصرفی  

 لومن 3960-3600 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

سورنا   

8 

سانتی متر 50:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    40: توان مصرفی  

 لومن 4400-4000 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

سورنا   

9 

سانتی متر 100:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    72: توان مصرفی  

 لومن 7920-7200 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 
سورنا   

10 

سانتی متر 100:  بعادا  

آبی، قرمس، سبس، امبر، آفتابی، مهتابی : رنگ  

    30،45،60،90،120، 15، 5 :لنس

وات    80: توان مصرفی  

 لومن 8800-8000 : (lm)شذت نور

بنا به سفارش مشتری : زاویه پخش نور  

 ولت 220 :(V)ولتاش ورودی

 IP65  :درجه حفاظتی

 

 

 سورنا

11 

 


