
NRU-11X IP67
وحدة إنارة أرضية ألعلى

LED UPLIGHT



وحدة إنارة أرضية ألعلى

LED UPLIGHT

GENERAL SPECIFICATIONS 

Mounting : Outdoor Buried in Grounds

Control gear type : Remote electronic LED 
driver 

Power factor : > 0.95

Degree of protection : IP67

Impact Rating : IK10

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

Light controller : Clear tempered glass 

Operating temperature : -10 : 40°C

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

الوصف:

 LED UPLIGHT-NRU-11X إن
 ضد املياة و األتربة  الجسم مصنوع من األلومنيوم املسبوك النقى . الغطاء مصنع من مادة

 الفوالذ املقاوم للتآكل و الصدأ . الناشر مصنع من الزجاج الحرارى السميك املقاوم
للصدمات.

مواصفات عامة
التركيب : خارجى مدفون باألرض

 

التردد المقنن  :(٥0-٦0) هرتز

نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية

معامل القدرة : أكبر من 0.9٥

 درجاة حرارة اللون القياسية : ٥٧00/4000/3000
  كلفن

ناشر اإلضاءة : زجاج حرارى شفاف

درجة حرارة التشغيل : -١0 : 40 درجة مئوية

 العمر اإلفتراضى المقنن : ٥0,000 ساعة فى درجة
حرارة 2٥ درجة مئوية

DESCRIPTIONS :

LED UPLIGHT-NRU-11X is buried light with high water proof structure. 
Considering an- ti-glare, adopt down lighting level structure and mask frame. 
The lamp body used high pressure die-casting aluminum. The cover uses 
stain- less steel while the buried barrel uses high-quality corrosion-resistant 
nylon. The diffuser use thickened toughened glass,having an advan- tages in 
impact resistance and abrasion.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Landscape  lighting  designes,  facade  lighting,  
pathways  and  other similar applications .

 االستخدامات:

 مناسبة لإلستخدام فى : تصميم إضاءة المناظر الطبيعية ، إضاءة الواجهات ، الممرات
والتطبيقات المشابهة األخرى.

SPECIFICATIONS : المواصفات:

NRU-11X IP67

OPTIONS : 

1- Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
2- DMX512 controller, DMX signal amplifier .

 الخيارات المتاحة:

 ١-محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة
DMX512 2-وحدة تحكم

 

 هى وحدة إضاءة مدفونة مع ضوء ألعلى ودرجة حماية عالية

Model Wattage  Light Source Light Output - Beam Angle Driver Type Color D H

16W

Bridgelux SMD - 9 LED 

Bridgelux SMD - 9 LED 

Constant Current LED 
Driver

Constant Current LED 
Driver

150 mm

150 mm 118 mm

118 mm

 DMX مضخم إشارة 

(70lm/W ) نوع شريحة الليد : بريدج لكس

Voltage rating : Lighting unit (220-240)Vac 
& 24 Vdc

Frequency rating : (50-60)Hz

      IP67 :درجة الحماية

 
  IK10 :درجة الصدم

ثابت الجهد المقنن : (220-240) فولت متردد و 24 فولت 

LED module type : Bridgelux SMD LED chips
 ( 70lm/W ) 

10W 700  lm                            
5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°

NRU111-10W

NRU111-16W  1120 lm                          
  5° , 12.5° , 20° , 30° , 45° , 60°

Single/RGB

Single/RGB




