
 دکوراتیو خورشیدی چراغ

 آتش شعله طرح

 وات 9.0: خورشیدی پنل

 لومن 53: نوردهی میزان

 لیتیومی ساعتی آمپر 0099 باتری

 رطوبت برابر در مقاوم و ضربه ضد ABS بدنه

 اتوماتیک کارکرد

 IP65  حفاظت درجه با آب ضد

 ساعت 09 الی 6: کامل شارژ زمان

 ساعت 09 الی 6: کامل شارژ حالت در نوردهی زمان تمد

  متر سانتی 09: ارتفاع

 دیواری و باغچه ایچراغ خورشیدی 

 وات 5توان پنل: 

 سردرب، دیوار روی نصب و خاک در داخل زمین، گیری قرار قابلیت

 لومن LED - 599  عدد 6 مجهز به 

 میلی آمپر ساعت 0099 لیتیوم:  باتری

 ABSجنس بدنه: 

 اتوماتیک کارکرد

 IP65  حفاظت درجه با آب ضد

 ساعت 0: خورشید نور با کامل شارژ زمان

 مترمربع 3 تا 5 پرنور حالت در:  نوردهی مساحت میزان

 : خانگی، باغچه، حیاط، فضای سبز و...کاربری

 روشنایی و نورپردازیجهت  مناسب

 ... و آبنما و سبز دیوارهای نورپردازی

 

 

 
 )دکوراتیو( باغچه خورشیدی چراغ

 دکوراتیو روشنایی و نورپردازیمناسب جهت 

 قابلیت شارژ در هوای ابری

 ABSو  PCیا  استیل: بدنه جنس

 ، مقاوم در برابر ضربه و رطوبتآب ضد

 ساعت 0الی  6مدت زمان کارکرد در حالت شارژ کامل: 

 کشی سیمو  برق به نیاز بدون

 لیتیومی دارای باتری قابل تعویض

 ساعت میلی آمپر 099الی  599دارای ظرفیت 

 و آرامگاه مقبره قابل نصب در مزار،

 آسان نصب

 



 )دکوراتیو( رنگی باغچه خورشیدی چراغ

 LED دکوراتیو روشنایی و نورپردازی

 غبار و گرد و آب ضد

  آسان جابجایی و نصب

 کشی سیم و برق به نیاز بدون

 سانتی متر 09الی  39مدل های مختلف:  ارتفاع

 ABS یا، پلی کربنات استیل، شیشه:  بدنه جنس

 میلی آمپر ساعت 099الی  599 –لیتیومی : باطری

 بصورت و بوده رنگ هفت اصطالحاً چراغ نوع این LED نور: نور رنگ

 .دارد زیبایی بسیار بصری جلوه که نماید می تغییر خودکار

 )رنگ نور در برخی از مدل ها به صورت تک رنگ می باشد(

 

 )پریمیوم(چراغ خورشیدی خیابانی 

 با شدت نور واقعی

 در دو مدل پنل جدا و پنل چسبیده

 وات 099الی  39در مدل های متنوع با توان 

 )بسته به توان چراغ( کریستال پلی وات 39الی  00:  خورشیدی پنل

 )بسته به توان چراغ( مربع متر 599الی  39 حداقل:  نوردهی میزان

 ساعت 00الی  09:  نوردهی زمانمدت 

 ساعت 0الی  0:  خورشید نور با کامل شارژ زمان

 قابلیت شارژ در هوای ابری

 )بسته به توان چراغ( ساعت آمپر 03الی  03 لیتیومی:  باتری

 ABSیا  آلومنیوم آلیاژ بدنه جنس

 ضدضربه، مقاوم در برابر رطوبت، باد و باران

 افقی نصب ی پایه یا براکت دارای

 و نصب آسان کنترل ریموت دارای

 IP66:  آب ضد

 

 

 پروژکتور خورشیدی )پریمیوم(

 با شدت نور واقعی

 وات 699وات الی  39از  –در توان های مختلف 

 )بسته به توان چراغ( وات 39الی  03: خورشیدی پنل

 عدد )بسته به توان چراغ( 699الی  SMD  :099 دی ای ال

 )بسته به توان چراغ( آمپر ساعت 0999الی  06399 یلیتیوم:  باتری

 )ضد ضربه و مقاوم در برابر رطوبت( آلومنیوم آلیاژ:  متریال

 ساعت 0الی  3: خورشید نور با کامل شارژ زمان

 قابلیت شارژ در هوای ابری

 ساعت 00 تا 09: نوردهی زمان مدت

 )بسته به توان چراغ( مترمربع 099الی  09: نوردهی مساحت میزان

 کنترل ریموت دارای

 )در برخی مدل ها( شارژ مقدار نشانگر مجهز به

 IP66 :آب ضد

 

 



 سیستم خورشیدی همراه )پرتابل(

 پکیج خورشیدی سیار

 نوردی، عشایری، برق اضطراری و..مناسب جهت مسافرت، کمپینگ، کوه

 وات 09و  09در توان های استاندارد 

 قابلیت طراحی براساس میزان مصرف مشتریان

 وات )بسته به توان دستگاه( 59وات و  09دارای پنل 

 دارای دو یا سه عدد المپ به همراه سرپیچ و سیم بلند

 آمپر ساعت )بسته به توان دستگاه( 00یا  09باطری 

ی شارژ تلفن همراه و سایر برا USBمجهز به پورت استاندارد 

 های الکترونیکیدستگاه

 دارای خروجی المپ اضافه

 بدنه فلزی ضد ضربه

 

 

 

 .امکان تغییر در مشخصات فنی و یا تصویر محصوالت، با توجه به تنوع باالی مدل ها، وجود دارد 

 .لطفاً قبل از ثبت سفارش از موجودی انبار، اطالع حاصل فرمایید 

  بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه، المپ های  از س چراغ خورشیدیمدل هاتمامیLED ساخته قطعات الکترونیکی  و

 .ندارندولت  009 شده و نیازی به سیم کشی و خروجی برق

 

 

 آریانا صنعت داوین

 تولید کننده انواع چراغ های چشمک زن هشدار دهنده مخابراتی و دریایی

 توزیع کننده جدیدترین محصوالت خورشیدی )سوالر(و  تولید کننده

23506262190 

co.ir-www.asd 

 

http://www.asd-co.ir/

