
NGL-10X IP65
وحدة إنارة حدائق

LED GARDEN LIGHT



وحدة إنارة حدائق

LED GARDEN LIGHT

GENERAL SPECIFICATIONS 

Mounting : Outdoor in Gardens & Parks

Control gear type : Remote electronic LED 
driver 

Power factor : > 0.95

Degree of protection : IP65

Impact Rating : IK08

Light controller : Clear tempered glass 

Operating temperature : -10 : 40°C

Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L25 @ 70C° )

الوصف:

 LED GARDEN LIGHT-NGL-10X إن
 مستوى عالى األداء في معظم الظروف الجوية القاسية )٥٠ درجة مئوية ، ٩٠ ٪ رطوبة

 نسبية( باستخدام هيكل مصنع من مادة األلومنيوم املسبوك عالى الجودة بدرجة حماية ضد
 العوامل الجوية

                       
أو ليدات عالية الطاقة.

مواصفات عامة
التركيب : خارجى بالحدائق و المتنزهات

الجهد المقنن : وحدة اإلنارة 22٠-24٠ فولت 

 
التردد المقنن  :)٥٠-٦٠( هرتز

نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية

معامل القدرة : أكبر من ٠.٩٥

 درجاة حرارة اللون القياسية : 3٠٠٠/4٠٠٠/٥7٠٠
  كلفن

ناشر اإلضاءة : زجاج حرارى شفاف

درجة حرارة التشغيل : -1٠ : 4٠ درجة مئوية

 العمر اإلفتراضى المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة
حرارة 2٥ درجة مئوية

DESCRIPTIONS :
LED GARDEN LIGHT-NGL-10X is a professional LED street lighting solution 

designed to maintain high Performance in most severe weather conditions 

(50°C, 90% RH) using high quality Die Cast aluminum housing of IP 65 rating, 

IK08 . 

LED GARDEN LIGHT-NGL-10X has the ability to use medium power LEDs or 

high power LEDs .

APPLICATIONS :

 االستخدامات:
مناسبة لإلستخدام فى :الحدائق و المتنزهات.

SPECIFICATIONS : المواصفات:

NGL-10X IP65

OPTIONS : 

1- Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
2- Ingress Protection Rating up to IP66 .

 الخيارات المتاحة:

 1-محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة
IP66 2-درجة حماية ضد الماء و األتربة تصل إلى

 

LED احترافي مصمم للحفاظ علىهو حل إضاءة 

NGL-101-40W

NGL-102-60W

40W

60W

4000 lm 

6000 lm

Constant Current LED 
Driver

Constant Current LED 
Driver

538 mm

538 mm

500 mm

500 mm 89 mm

89 mm

Model Wattage  

.IK08 ودرجة صالبة IP65 
LED GARDEN LIGHT    -NGL-10X لديه القدرة على استخدام ليدات متوسطة الطاقة 

( 100 lm/W ) ) 100 lm/W ( نوع شريحة الليد : بريدج لكس

Voltage rating : Lighting unit (220-240)V

Frequency rating : (50-60)Hz

      IP65 :درجة الحماية    

 
  IK08 :درجة الصدم    

Standared color temp. : 3000K/4000K/5700K 

Suitable to be used in : Landscapes , Gardens , Parks .

Light Source            Light Output Driver Type L W H

Bridgelux SMD 

Bridgelux SMD

LED module type : Bridgelux SMD LED chips 




