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 موارد استفاده:

 و خطوط انتقال قدرت ارتباطی * دکلهای مخابراتی،
دریایی )انواع بویه، لنترن، بیکن، کشتی و شناور و ایمنی *تجهیزات ناوبری 

 دریایی(
 * عالئم هشدار دهنده جاده ای و شهری

 * چراغ ایمنی و خطر
 * نصب بر روی خودرو

 برجهای مرتفع* ساختمانها و 
  

 

 :ویژگیهای محصول

 بدون نیاز به برق شهر )تغذیه از طریق نور خورشید(*
 *دارای برد الکترونیکی هوشمند )جهت افزایش راندمان و شدت روشنایی(

 حداکثر هشدار و عدم خیرگینور کنترل شده برای ایجاد *         و مقاوم دربرابر رطوبت، ضربه و تنش های مکانیکی جنس بدنه شفاف )از مواد پلی کربنات(* 
 ، دکل ها و استراکچرهاقابل نصب بر روی تمامی سطوح*                                                  *جابجایی و نصب سریع و آسان )کاهش زمان اجرای پروژه(

 *از بین بردن خطر اتصالی و برق گرفتگی در سازه های فلزی                                       *حذف هزینه های انشعاب برق،اجرای کانال،کابل کشی،اتصاالت و ...
 *طول عمر باالی چراغ و پنل خورشیدی                                                                    مصرفی و سرویس سالیانه*حذف هزینه برق 

 دار UV*بدنه خودرنگ و                                  با دوام باال جهت ذخیره انرژی *استفاده از بهترین و با کیفیت ترین باتری
  ارتباطی به تعداد  هیچ نور انواع چراغ دکل و چراغ های هشدار دهنده، فاصله رویتالزم به ذکر است که پرتاب نور وLED  چیپ نداشته و تنها عامل تاثیرگذار، نوعLED پخش زاویه  و

 می باشد. آن

 

مشخصات فنی

Faanous – V1 کد محصول 

PC & ABS جنس بدنه 

 وزن گرم 466

 LEDتعداد  )بسته به نوع چراغ( 64یا  21

Traffic Super Hybrid – E14  نوعLED 

 پرتاب نور )بسته به نوع چراغ( کیلومتر 8الی  1

 زاویه تابش کامل درجه246

266cd شدت روشنایی 

 رنگ سبز-سفید-آبی –زرد  –قرمز 

 نوع پنل خورشیدی منو کریستال

Ni-MH رینوع بات 

در ) باتری بکاپ روز 6بیش از 

 (مطلق تاریکی

 ارکرد در تاریکی مطلقک

 اتوماتیک )روز:خاموش

 شب:روشن چشمک زن(

 نوع کارکرد

66 IP 

 عمر مفید سال 4حداقل 

 متعلقات تمام چراغ و ضمانت سال 1

 ضمانت پنل سال 28


