
LED - NTL01X IP66
وحدة إنارة أنفاق ليد

LED TUNNEL LIGHT



وحدة إنارة أنفاق ليد

LED TUNNEL LIGHT

Optical Data :

LED Chips : SMD Lumileds

Beam Angle :°60 *40*120/°140*80/°90/°60/°45/°30 

Standared color temp. : 3000K/6500K 

CRI (Ra) : > 80

البيانات الضوئية :
 نوع شريحة الليد : لومي ليد عالية الجودة مثبتة على

  السطح
 
 

 درجاة حرارة اللون القياسية : ٦٥٠٠/٣٠٠٠
                                              كلفن

مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠

LED - NTL01X IP66

OPTIONS :

 Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .

الخيارات المتاحة:

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة .

Electrical Data :

Power Rating : ( 100 - 150  ) Watt

Driver : Integrated electronic LED constant current  
driver 

Input Voltage : (100-277) Vac

Frequency rating : (60) Hz

Power factor : > 0.95

Total Harmonic Distortion : <15%

Driver Efficiency : 92%

Output Voltage Rating : 48 Vdc

البيانات الكهربية:
القدرة المقننة : ) ١٠٠ - ١٥٠  ( وات

  
 

 نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية ذات
 تيار ثابت

 
الجهد المقنن : ) ١٠٠-٢٧٧( فولت

التردد المقنن : )٦٠( هرتز

معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥

إجمالى التشوه التوافقى : أقل من ١٥٪

كفاءة وحدة التحكم : ٩٢٪

جهد الخرج المقنن : ٤٨ فولت ثابت

General Specifications :

Housing : Die-cast aluminum

Lens Material : Polycarbonate

Degree of protection : IP66

Impact Rating : IK08

Operating temperature : -25 : 55°C

مواصفات عامة:
الجسم : أصنوع من األلومنيوم المسبوك

  
 

  خامة العدسات : بولى كابونيت
 

درجة الحماية :

درجة الصدم : 

درجة حرارة التشغيل : -٢٥ : ٥٥ درجة مئوية

IP66

IK08

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Court , Golf Course , Large Parking Lot , Airport , 
Wharf , Construction Site .

 االستخدامات:

 مناسبة لإلستخدام فى : المالعب ، مالعب الجولف ، مواقف السيارات الكبيرة ، المطارات
، األرصفة ، مواقع البناء

الوصف: 

 LED - TNL01X IP66  إن
 أماكن األنفاق ، الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكترونى ذو جودة عالية حسب املواصفات  

 القياسية السعودية والدولية ودرجة حماية ضد األتربة واملاء            . الجسم مصنع من
األلومنيوم املسبوك و املطلى بدهان إليكتروستاتيكى عالى الجودة

DESCRIPTIONS :

LED - TNL01X IP66 with LED technique is the standard solution for outdoor 
tunnel areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with 
protection against sand & water IP66 as per saudi & international standards. 
The housing Is die-cast aluminum with high quality electrostatic painting .

وهى الحل األمثل لجميعLED هى وحدة إنارة أنفاق

IP66

Luminous Efficacy : 120 lm/W                  

زوايا شعاع اإلضاءة : ٣٠°/٤٥°/٦٠°/٩٠°/٨٠*١٤٠°/١٢
°٠*٤٠*٦٠

الفعالية الضوئية :  ١٢٠ لومين/وات

Rated lifetime : 50000 Hrs ( L70 @ 25C° )العمر اإلفتراضى المقنن : 50000 ساعة فى درجة 
حرارة 25 درجة مئوية



وحدة إنارة أنفاق ليد

LED TUNNEL LIGHT LED - NTL01X IP66

SPECIFICATIONS : المواصفات:
Model Wattage    Light Source Driver Type Light Output L W H

LED - NTL011 - 100W

LED - NTL012 - 150W

100W

150W

LED SMD Chips

LED SMD Chips

Constant Current LED Driver

Constant Current LED Driver

490 mm

490 mm

140 mm

140 mm 150 mm

150 mm12,000 lm 

18,000 lm 




