
إنارة واجهات ليد

LED FLOOD LIGHT
LED - FLD02X IP65



إنارة واجهات ليد

LED FLOOD LIGHT

Optical Data :

LED Chips : High Quality LED COB Chip

Standared color temp. : 3000K/4000K/6500K 

CRI (Ra) : > 80

البيانات الضوئية :
 نوع شريحة الليد :  شريحة ليد عالية الجودة

 

 

مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠

OPTIONS :

Dimmable Driver 1 -10 / DALI.
Other hosing color upon request (RAL color) .

الخيارات المتاحة:

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة .
لون طالء الجسم حسب الطلب.

Electrical Data :

Power Rating :  From 50W to 300W

Driver : Integrated electronic LED constant current  
driver 

Input Voltage : (220-240) Vac

Frequency rating : (60) Hz

Power factor : > 0.95

البيانات الكهربية:
القدرة المقننة :   من  ٥٠ وات إلى ٣٠٠ وات

  
 

 نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية ذات
 تيار ثابت

 
الجهد المقنن : ) ٢٢٠-٢٤٠( فولت

التردد المقنن : )٦٠( هرتز

معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥

General Specifications :

Mounting : Outdoor

Housing : Die cated aluminium with anti UV 
powder coating

Degree of protection : IP65

Light Controller : Clear protection glass

Operating temperature : -20 : 50°C

Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L70 @ 50C° )

مواصفات عامة:
  التركيب : خارجى

 الجسم : مصنوع من األلومنيوم المطلى بطالء مقاوم 
لألشعة فوق البنفسجية

 
درجة الحماية :

التحكم الضوئى :  زجاج حماية شفاف

درجة حرارة التشغيل : -٢٠ : ٥٠ درجة مئوية

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

IP65

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Commercial building, bridge, special facade 

 االستخدامات:

مناسبة لإلستخدام فى : المبانى التجارية ، الجسور ، الواجهات الخاصة.

الوصف: 

 إن                                                 هى وحدة إضاءة ليد ديكورية للمناطق املفتوحة في الهواء
 الطلق لإلضاءة املوجهه. وهي مجهزة بمحول إلكتروني عالي الجودة مع حماية ضد الرمل
 واملاء              وفًقا للمعايير السعودية والدولية. الغالف مصنوع من األملنيوم املسبوك مع

 طالء إلكتروستاتيكي رمادى عالي الجودة وعاكس أملنيوم نقي مع زجاج مقسى شفاف
للحصول على ضوء خرج عالى

DESCRIPTIONS :

LED - FLD02X IP65 is a decorative  LED  flood  light  family  for  outdoor  open 
areas, light spot. It is equipped with high quality electronic driver with protection  
against  sand  &  water  IP65  as  per  Saudi  &  International standards. The 
housing is die cast aluminum with high quality grey electrostatic painting & 
pure aluminum reflector with clear tempered glass for high output light 

 LED - FLD02X IP65

 IP65

SPECIFICATIONS : المواصفات:

LED - FLD021 - 50W

LED - FLD022 - 70W

50W

70W

3000K/4000K/6500K 

3000K/4000K/6500K 

60 mm

60 mm 315 mm

315 mmConstant Current LED Driver 250 mm

W

250 mm

300 mm

LED - FLD024 - 150W

LED - FLD025 - 200W

150W

200W

3000K/4000K/6500K 

3000K/4000K/6500K 

70 mm

80 mm 470 mm

380 mmConstant Current LED Driver 300 mm

370 mm

440 mm

3.5 Kg

3.5 Kg

4.5 Kg

4.5 Kg

7.5 Kg

13.5 Kg

6500 Lm

9100 Lm Constant Current LED Driver

LED - FLD023 - 100W                                                                100W                  13000 Lm               Constant Current LED Driver           3000K/4000K/6500K                          70 mm                  380 mm

19500 Lm

26000 Lm Constant Current LED Driver

LED - FLD026 - 300W                              300W                   39000 Lm              Constant Current LED Driver            3000K/4000K/6500K                                             100 mm                 565 mm

Luminous Efficacy : 130 lm/W                  

 درجاة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠ كلفن ، ٤٠٠٠
كلفن ، ٦٥٠٠ كلفن

الفعالية الضوئية :  ١٣٠ لومين/وات

        Model                      Weight                   Wattage              Lumen                    Driver Type                    Color Temoerature                                        D                         H

LED - FLD02X IP65




