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 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

1 

 

 لسفریم پنل توکار گرد

 وات 11
FP10R 

3000K (آفتابی)  

19  0111994  

             LM  1111: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 لیمترمی81الی  91: برش سایز               میلیمتر0 91*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

2 
  لسمیپنل توکار گرد فر

 وات 18
FP18R 

3000K (آفتابی)  

1.  1011188  

            LM  1911: نوری رشا         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر111الی  91: برش سایز             میلیمتر0 121*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

3 
 لسمیگرد فرپنل توکار 

 وات 24
FP24R 

3000K (آفتابی)  

14  102810111 

             LM  2911: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر191الی  91: برش سایز             میلیمتر0 181*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

4 
 لسمیپنل توکار گرد فر

 وات .3
FP36R 

3000K (آفتابی)  

21 109810111 

             LM  3811: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر211الی  91: برش سایز            میلیمتر0 229*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

9 

 

 لسفریم پنل توکار مربع

 وات 18
FP18S 

3000K (آفتابی)  

.1 1011188  

             LM  1911: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر111الی  91: برش سایز             میلیمتر0 121*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

. 
 لسفریم کار مربعپنل تو

 وات 24
FP24S 

3000K (آفتابی)  

14  

 

101113201  

             LM  2911: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر191الی  91: برش سایز    میلیمتر0 181*181*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

8 
 لسفریم پنل توکار مربع

 وات .3
FP36S 

3000K (آفتابی)  

12  101111102  

             LM  3811: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

 مترمیلی211الی  91: برش سایز  میلیمتر0 229*229*22: ابعاد

   درجه181:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

8 

  

 لسفریم ردپنل روکار گ

 وات 24
SFP24R 

3000K (آفتابی)  

14  101114901  

           LM 2911  شار نوری:         0 تایوان -EPISTARچیپ: 

           درجه           181زاویه تابش:                0میلیمتر 181*41ابعاد: 

       81 ≤نمود رنگ                     0 16.1 ≤ضریب توان 

      ایران ساخت                                 سال دو ضمانت:

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

9 
 لسمیگرد فرپنل روکار

 وات .3
SFP36R 

3000K (آفتابی)  

12  101111302  

           LM  3811شار نوری:          0 تایوان -EPISTARچیپ: 

                  درجه        181زاویه تابش:            میلیمتر0   229*41ابعاد: 

        81 ≤نمود رنگ                      16.10 ≤ضریب توان

          ایران ساخت                                 سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

11 
 لسمیپنل روکارگرد فر

 وات 48
SFP48R 

3000K (آفتابی)  

12 101112903  

           LM  9111شار نوری:            0تایوان -EPISTARچیپ: 

               درجه            181زاویه تابش:                0میلیمتر 311*41ابعاد: 

             81 ≤نمود رنگ                    0 16.1 <ضریب توان 

    ایران ساخت                                سال دوضمانت:  

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

11 

  

 لسفریم پنل روکار مربع

 وات 24
SFP24S 

3000K (آفتابی)  

14  101119901  

            LM  2911شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه            181اویه تابش: ز     میلیمتر0 181*181*22ابعاد: 

  81 ≤نمود رنگ                    16.10 ≤ضریب توان 

                 ایران ساخت                                 سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

12 
 لسفریم پنل روکار مربع

 وات .3
SFP36S 

3000K (آفتابی)  

21 101114.02  

           LM  3811شار نوری:          0 تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه             181زاویه تابش:     میلیمتر0 229*229*41ابعاد: 

    81 ≤نمود رنگ                   0 16.1 ≤ضریب توان 

            ایران ساخت                                 سال دوضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

13 

 

 P6R وات .پنل توکار گرد 

3000K (آفتابی)  

.1 9930111 

                   LM/W131: نوری شار        0تایوان -EPISTAR: چیپ

 میلیمتر 119: برش سایز            میلیمتر0 121*22: ابعاد

   درجه121:تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

 ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P12R وات 12ل توکار گرد پن 14

3000K (آفتابی)  

41 1011199  

                                 LM/W131:شارنوری        0وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر 199: برش سایز             میلیمتر1810*22: ابعاد

    درجه 121: تابش زاویه0 81 ≤ رنگ نمود 16.10 ≤ توان ضریب

                             ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P18R وات 18پنل توکار گرد  19

3000K (آفتابی)  

21 103110111 

            LM/W131:نوری شار        تایوانEPISTAR-  0: چیپ

                     میلیمتر 219: برش سایز             میلیمتر2290*22: ابعاد

 درجه 121: تابش زاویه    810 ≤ رنگ نمود 16.10≤ توان ضریب

                                 ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P24R وات 24ر گرد پنل توکا .1

3000K (آفتابی)  

12 109110111 

              LM/W131:یورن شار        وان0یتا -EPISTAR: پیچ

                میلیمتر 289: سایز برش            میلیمتر0 311*22: ابعاد

  درجه 121: تابش زاویه  810 ≤ رنگ نمود 16.10≤توان ضریب

                          ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

18 

 

 P3S وات 3پنل توکار مربع 

3000K (آفتابی)  

91 1011113  

          LM/W131شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

 میلیمتر 81*81 سایز برش:     میلیمتر0  89*89*22ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش:   0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                  ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P6S وات .پنل توکار مربع  18

3000K (آفتابی)  

.1 

 

9930111 

          LM/W131شار نوری:         0 تایوان -EPISTARچیپ: 

میلیمتر        119*119سایز برش:     میلیمتر0  121*121*22ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش:  0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                   ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P12S وات 12پنل توکار مربع  19

3000K (آفتابی)  

41 1011199  

      LM/W131  شار نوری:      0تایوان -EPISTARچیپ: 
میلیمتر        199*199سایز برش:        میلیمتر0  181*181*22ابعاد: 

          درجه 121زاویه تابش:   81≤نمود رنگ 0 16.1≤ضریب توان 

 ساخت ایران            ضمانت: سه سال                                 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P18S وات 18پنل توکار مربع  21

3000K (آفتابی)  

21 103110111 

                              LM/W131ری: شار نو         0 تایوان -EPISTARچیپ: 

 میلیمتر219*219سایز برش:   میلیمتر0  229*229*22ابعاد: 

 درجه  121زاویه تابش:  0 81≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

 P24S وات 24پنل توکار مربع  21

3000K (آفتابی)  

12 202110111 

                               LM/W131شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

میلیمتر       289*289سایز برش:     میلیمتر0 311*311*22ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش:   0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1≤ضریب توان 

                                   ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

22 

  

 SP6R وات .ر گرد پنل روکا

3000K (آفتابی)  

.1 1011198  

                  LM/W  131شار نوری:        0 تایوان -EPISTARچیپ: 

           درجه           121زاویه تابش:              0میلیمتر 121*41ابعاد: 

       81 ≤نمود رنگ                   0 16.1 ≤ضریب توان 

      ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

32  SP12R وات 12پنل روکار گرد  

3000K (آفتابی)  

41 011118101  

                 LM/W 131شار نوری:          0 تایوان -EPISTARچیپ: 

                  درجه        121زاویه تابش:             میلیمتر0   181*41ابعاد: 

        81 ≤نمود رنگ                     16.10 ≤ضریب توان

          ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

42  SP18R وات 18پنل روکار گرد  

3000K ( بیآفتا )  

21 011119901  

                  LM/W 131شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

               درجه            121زاویه تابش:             0میلیمتر 229*41ابعاد: 

             81 ≤نمود رنگ                   0 16.1 <ضریب توان 

    ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

92  SP24R وات 24پنل روکار گرد  

3000K (آفتابی)  

12 101113102  

                     LM/W 131شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

                         درجه  121زاویه تابش:           میلیمتر0    311*41ابعاد: 

       81 ≤نمود رنگ                    16.10 ≤ضریب توان 

            ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

.2  

 

 

 SP6S وات .پنل روکار مربع 

3000K (آفتابی)  

.1 1110198  

                 LM/W 131شار نوری:        0تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه            121زاویه تابش:    میلیمتر0 121*121*41ابعاد: 

  81 ≤نمود رنگ                  16.10 ≤ضریب توان 

                 ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

82  SP12S وات 12پنل روکار مربع  

3000K (آفتابی)  

41 011118101  

                 LM/W 131شار نوری:        0 تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه             121زاویه تابش:     میلیمتر0 181*181*41ابعاد: 

    81 ≤نمود رنگ                  0 16.1 ≤یب توان ضر

            ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

82  SP18S وات 18پنل روکار مربع  

3000K (آفتابی)  

21 011191901  

                     LM/W 131ار نوری: ش         0تایوان -EPISTARچیپ: 

                        درجه  121تابش:  هیزاو  میلیمتر0 229*229*41ابعاد: 

    81 ≤نمود رنگ                  0 16.1 ≤ضریب توان 

           ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

92  SP24S وات 24پنل روکار مربع  

3000K (آفتابی)  

12 101119402  

                 LM/W 131شار نوری:        0 تایوان -EPISTARچیپ: 

                 درجه         121زاویه تابش:    میلیمتر0  311*311*41ابعاد: 

   81 ≤مود رنگ ن                 0 16.1 ≤ضریب توان 

         ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

31 

 

 

 PL92R وات 9پنل توکارگرد 

3000K (آفتابی)  

41 101310111 

 لومن 821: نوری شار          0تایوان -EPISTAR: چیپ

     میلیمتر 111: برش سایز             میلیمتر0 118*22: ابعاد 

   81 ≤ رنگ نمود                   0 1691 ≤ توان ضریب

            ضمانت: دو سال                                       درجه 121: تابش زاویه
6500K (مهتابی) 

13  (آفتابی) PL222R 3000K وات 22پنل توکارگرد  

 

21 201110111 

 لومن 18.1: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

     میلیمتر181: برش سایز           میلیمتر0 188*22: ابعاد 

   81 ≤ رنگ نمود                  0 1691 ≤ توان ضریب

                             ضمانت: دو سال                                       درجه 121: تابش هزاوی

23  PL262R وات .2پنل توکارگرد  

3000K (آفتابی)  

21 

 
204210111 

 لومن 2181: نوری شار         0تایوان -EPISTAR: چیپ

     میلیمتر 211: برش سایز           میلیمتر0 218*22: ابعاد 

   81 ≤ رنگ نمود                 0 1691 ≤ توان ضریب

                               ضمانت: دو سال                                       درجه 121: تابش زاویه
6500K (مهتابی) 

33  

  
  
  

 (مهتابی) PS92R 6500K وات 9پنل روکار گرد 

 

41 104210111 

                  لومن 821شار نوری:         0تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه            121زاویه تابش:            میلیمتر0  121*29ابعاد: 

                   ضمانت: دو سال              81 ≤نمود رنگ      16910 ≤ضریب توان 

43  (آفتابی) PS152R 3000K وات 19پنل روکار گرد  

 

21 108910111 

                لومن 1211شار نوری:         0تایوان -EPISTARچیپ: 

              درجه             121زاویه تابش:            میلیمتر0 181*29ابعاد: 

                         ضمانت: دو سال             81 ≤نمود رنگ     0  1691 ≤ضریب توان 

93  PS222R وات 22پنل روکار گرد  

3000K (آفتابی)  

21 

 

204910111 

                    لومن 18.1شار نوری:          0تایوان -EPISTARچیپ: 

                        درجه  121تابش:  هیزاو             میلیمتر0 191*29 ابعاد:

 (مهتابی) 6500K                   ضمانت: دو سال              81 ≤نمود رنگ    0  1691 ≤ضریب توان 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

. 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

.3  

  

پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 3+2توکار گرد 
P(3+2)R 

White+Blue 

 

.1 
9310111 

         LM/W 131نوری: شار       0تایوان -EPISTARچیپ: 

           میلیمتر     81سایز برش:                  میلیمتر0  119*31ابعاد: 

  درجه 121زاویه تابش: 0  81 ≤نمود رنگ   16.10 ≤ضریب توان 

                          ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

White+Warm 
White 

Warm White 
+Warm White 

83  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات .+3توکار گرد 
P(6+3)R 

White+Blue 

 

.1 
1011189  

                LM/W 131شار نوری:       0تایوان -EPISTARچیپ: 

           میلیمتر    119سایز برش:                  میلیمتر0 149*31ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش: 0  81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                                ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

White+Warm 
White 

Warm White 
+Warm White 

83  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 12+4توکار گرد 
P(12+4)R 

White+Blue 

 

41 
1991011  

                 LM/W 131شار نوری:      0 تایوان -EPISTARچیپ: 

          میلیمتر    199سایز برش:                 میلیمتر0 199*31ابعاد: 

 درجه  121زاویه تابش: 0  81 ≤نمود رنگ   16.10 ≤ضریب توان 

                                              ایران ساخت                            سال دوضمانت:  

White+Warm 
White 

Warm White 
+Warm White 

93  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 18+.توکار گرد 
P(18+6)R 

White+Blue 

 

21 
101119901  

                LM/W 131شار نوری:      0 تایوان -EPISTARچیپ: 

          میلیمتر    219سایز برش:                 میلیمتر0  241*31ابعاد: 

 درجه   121زاویه تابش: 0  81 ≤نمود رنگ   16.10 ≤ضریب توان 

                                           ایران ساخت                            سال دوضمانت: 

White+Warm 
White 

Warm White 
+Warm White 

41 

 

 

رنگ سه حالته پنل دو 

 وات 3+2توکار مربع 
P(3+2)S 

White+Blue 
 

.1 
9310111 

                LM/W 131شار نوری:      0 تایوان -EPISTARچیپ: 

میلیمتر        81*81سایز برش:     میلیمتر0  119*119*31ابعاد: 

                     درجه121تابش:  زاویه0 81 ≤نمود رنگ   16.10  ≤ضریب توان 

                          ایران ساخت                            سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

14  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات .+3توکار مربع 
P(6+3)S 

White+Blue  

.1 

 
1011149  

               LM/W 131شار نوری:       0تایوان -EPISTARچیپ: 

       میلیمتر 119*119سایز برش:       لیمتر0 می 149*149*31ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش:  0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت                            سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

24  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 12+4 توکار مربع
P(12+4)S 

White+Blue 41 

 
1110991  

                             LM/W 131شار نوری:      0 تایوان -EPISTARچیپ: 

       میلیمتر199*199برش: سایز         0رمیلیمت199*199*31ابعاد:
  درجه 121تابش:  هیزاو0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت                            سال دوضمانت:   
White+Warm 

White 

34  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 18+.توکار مربع 
P(18+6)S 

White+Blue 

21 910111.01  

                LM/W 131شار نوری:       0تایوان -EPISTARچیپ: 

       میلیمتر219*219سایز برش:       لیمتر0 می 241*241*31ابعاد: 

 درجه 121زاویه تابش: 0 81 ≤0 نمود رنگ 16.1 ≤ضریب توان 

                                                                   ایران ساخت                            سال دوضمانت:   
White+Warm 

White 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

44  

 

 

پنل دو رنگ سه حالته 

 وات .+3روکار گرد 
SP(6+3)R 

White+Blue 

.1 9910111 

       LM/W 131شار نوری:     0تایوان -EPISTARچیپ: 

     درجه                   121تابش:  هیزاو 0       میلیمتر 149*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ  0             16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت               سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

94  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 12+4روکار گرد 
SP(12+4)R 

White+Blue 

41 111014901  

          LM/W 131شار نوری:    0 تایوان -EPISTARچیپ: 

درجه                        121تابش:  هیزاو0        میلیمتر 199*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ           0    16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت               سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

.4  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 18+.روکار گرد 
SP(18+6)R 

White+Blue 

21 011119102  

          LM/W 131شار نوری:    0 تایوان -EPISTARچیپ: 

درجه                        121تابش:  هیزاو0        میلیمتر 241*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ            0   16.1 ≤توان ضریب 

                                               ایران ساخت               سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

84  

 

 

پنل دو رنگ سه حالته 

 وات .+3روکار مربع 
SP(6+3)S 

White+Blue 

.1 9910111 

          LM/W 131شار نوری:      0تایوان -EPISTARچیپ: 

درجه                       121تابش:  هیزاو0میلیمتر 149*149*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ   0             16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت                 سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

84  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 12+4روکار مربع 
SP(12+4)S 

White+Blue 

41 101114901  

          LM/W 131شار نوری:      0تایوان -EPISTARچیپ: 

درجه                       121تابش:  هیزاو0میلیمتر 199*199*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ           0     16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت                سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

94  
پنل دو رنگ سه حالته 

 وات 18+.روکار مربع 
SP(18+6)S 

White+Blue 

21 011119102  

          LM/W 131شار نوری:      0تایوان -EPISTARچیپ: 

درجه                       121تابش:  هیزاو0میلیمتر 241*241*41ابعاد: 

                       81 ≤نمود رنگ 0               16.1 ≤ضریب توان 

                                               ایران ساخت                سال دوضمانت: 
White+Warm 

White 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

91 

 

 

 توکار  تیپنل بک ال

 وات  11گرد 
PBD10R 

3000K (آفتابی) 

91 0111339  

 

 لومن 911: نوری شار     0تایوان -EPISTAR: چیپ

     میلیمتر 89: برش سایز         متر0میلی 111*39: ابعاد 

                            81 ≤ رنگ نمود                16910≤ توان ضریب

 سال دو ضمانت:          درجه 121: تابش زاویه

4000K ( یعیطب ) 

6500K (مهتابی) 

91 

 

 توکار تیپنل بک ال

 وات  19 گرد
PB15R 

3000K (آفتابی) 

.1 101910111 

 

                              لومن 1311 :شارنوری    0 وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر 111: برش سایز          میلیمتر1210*39: ابعاد

                      81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤ توان ضریب

 ضمانت: دو سال            درجه 121:تابش زاویه

4000K ( یعیطب ) 

6500K (مهتابی) 

92 
 توکار      تیپنل بک ال

 وات  24 گرد
PB241R 

3000K ( یآفتاب ) 

41 108810111 

                               لومن 2111: یشارنور      وان0یتا -EPISTAR :پیچ

 متریلیم 191برش:  زیسا          متر0یلیم181*39ابعاد: 

 81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤توان  بیضر

 ضمانت: دو سال           درجه 121تابش: هزاوی
6500K ( یمهتاب ) 

39  
 توکار    تیپنل بک ال

 وات  32 گرد
PB321R 

3000K (آفتابی) 

21 110111902  

                             لومن 2811  :شارنوری    0 وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر 219برش سایز        میلیمتر0 229*39: ابعاد

 81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤ توان ضریب

 ضمانت: دو سال           درجه 121: تابش زاویه
6500K (مهتابی) 

49  

 

 توکار تیپنل بک ال

 وات  8مربع 
PB71S 

) 3000K 
 (آفتابی)

91 1011199  

                               لومن 11. :نوریشار    0 وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر81*81: برش سایز            میلیمتر0 91*91: ابعاد

 81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤ توان ضریب

     ضمانت: دو سال          درجه 121: تابش زاویه 
6500K (مهتابی) 

99  
 توکار تیپنل بک ال

 وات  19مربع 
PB15S 

3000K (آفتابی) 

.1 101910111 

                               لومن 1311 :شارنوری    0 وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر 111*111: برش سایز         میلیمتر0 121*121: ابعاد

 81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤ توان ضریب

   ضمانت: دو سال          درجه 121: تابش زاویه 
6500K (مهتابی) 

.9  
 توکار تیپنل بک ال

 وات  24مربع 
PB241S 

3000K (آفتابی) 

41 101118801  

                             لومن 2111  :شارنوری    0 وانیتا -EPISTAR :چیپ

 میلیمتر 191*191: برش سایز        میلیمتر0 181*181: ابعاد

 81 ≤ رنگ نمود               16910 ≤ توان ضریب

     ضمانت: دو سال          درجه 121: تابش زاویه 
6500K (مهتابی) 

  

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

89  

 

 روکار یسقف تیبک ال

 وات 18 گرد
SD1871R 

3000K (آفتابی) 
 

12 
10111.902  

 

 EagleRiseترانس: 0  وانیتا -EVERLIGHT :چیپ

             میلیمتر14110*9.: ابعاد         0     لومن 1281 :شارنوری

                       0 81 ≤ رنگ نمود                  16910 ≤ توان ضریب

 سال سهضمانت:                  درجه 91:تابش زاویه
     

6500K (مهتابی) 

  

 

  

 



 

 
 

9 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول کسع ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

89  

  
 

 (     31*1.پنل توکار )

 وات 32
PL3632 

3000K (آفتابی) 

11 161119109  

 ژاپن یشیتسوبیم  LGP:(PMMA) ن0وایتا-EPISATR: پیچ

درجه  121تابش:  هیزاو 0لومن 3211: یشار نورLifud  0ترانس: 

   متریلیم 299*999برش:  زیسا  متر0یلیم 311*11.*9ابعاد: 

                81 ≤نمود رنگ            0 1698 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                 سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

99  
 ( 31*121پنل توکار )

 وات 48  
PL31248 

3000K (آفتابی) 

9 101118108  

ژاپن  یشیتسوبیم  LGP:(PMMA)ن0وایتا-EPISATR: پیچ

                  درجه    121تابش:  هیزاو 0لومن 4811: یشار نورLifud  0ترانس: 

    متریلیم 299*1199برش:  زیسا متر0یلیم 311*1211*9ابعاد: 

    81 ≤نمود رنگ            0 1698 ≤توان  بیضر

                   ایران ساخت                                 سال 9ضمانت:  

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

.1 

 

 (31*31پنل توکار )

 وات 24    
PL3324 

3000K (آفتابی) 

21  109910111 

                لومن        2411: یشار نور         0وانیتا-EPISATR: پیچ

     متریلیم 299*299برش:  زیسا  متر0یلیم 311*311*9د: ابعا

                                      درجه  121تابش:  هیزاو0 81 ≤نمود رنگ   16.10 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                 ضمانت: سه سال

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

1.  
 (  1.*1.پنل توکار )

 وات 94  
PL6654 

3000K (آفتابی) 

9 909910111 

  ژاپن یشیتسوبیم LGP:(PMMA)0وانیتا-EPISATR: پیچ

درجه                      121تابش:  هیزاو لومن0 9911: ی0  شار نورLifudترانس: 

    متریلیم 999*999برش:  زیسا  متر0یلیم 11.*11.*9ابعاد: 

    81 ≤نمود رنگ                 1698 ≤ن توا بیضر

                    ایران ساخت                                 سال 9ضمانت:  

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

2.  

 

 ( 31*1.پنل روکار )

 وات   32   
SP3632 

3000K (آفتابی) 

11 10111380.  

ژاپن  یشیتسوبیم LGP:(PMMA)0وانیتا-EPISATR: پیچ

   0لومن 3211: یشار نور                        Lifud  0ترانس: 

                   درجه    121تابش:  هیزاو      0متریلیم311*11.*41ابعاد: 

             81 ≤نمود رنگ                   1698 ≤توان  بیضر 

         ایران ساخت                                  سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

3.  
 (  31*121پنل روکار )

 وات 48
SP31248 

3000K (آفتابی) 

9 1011181011  

ژاپن  یشیتسوبیم LGP:(PMMA)0وانیتا-EPISATR: پیچ

 لومن 4811: یشار نور                         Lifud0ترانس: 

 درجه                      121تابش:  هیزاو0 متریلیم11.*1211*41ابعاد:

              81 ≤نمود رنگ                  1698 ≤توان  بیضر

        ایران ساخت                                  سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

4.  

  

 ( 41*41پنل روکار مربع )

 وات 41
SP4440S 

3000K (آفتابی) 

9 10111990.  

ژاپن  یشیتسوبیم LGP:(PMMA)0وانیتا-EPISATR: پیچ

                        لومن 4111: یشار نور Lifud                       0ترانس: 

 درجه                      121تابش:  هیزاو  0متریلیم 411*411*41ابعاد: 

              81 ≤نمود رنگ                 1698 ≤توان  بیضر 

         ایران ساخت                                   سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

9.  
 ( 91*91پنل روکار مربع )

 وات 48
SP5548S 

3000K (آفتابی) 

9 0111.1108  

ژاپن  یشیتسوبیم LGP:(PMMA)ن0وایتا-EPISATR: پیچ

                              لومن 4811: یشار نور Lifud                      0ترانس: 

 درجه                      121تابش:  هیزاو0 متریلیم911*911*41ابعاد: 

                 81 ≤نمود رنگ                1698 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                 سال 9ضمانت:  

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

..  
 ( 1.*1.پنل روکار مربع )

 وات 94
SP6654S 

3000K (آفتابی) 

9 1011129011  

ژاپن  یشیتسوبیم LGP:(PMMA)0وانیتا-EPISATR: پیچ

                                منلو 9911: یشار نور                     Lifud  0ترانس: 

 درجه                      121تابش:  هیزاور0 متیلیم 11.*11.*41ابعاد: 

        81 ≤نمود رنگ                1698 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                  سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K ( تابیمه ) 

  

 



 

 
 

11 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

.8 

  

 ( روکار 41پنل گرد )

 وات .3   
SP4036R 

3000K (آفتابی) 

9 01111910.  

 یشیتسوبیم  LGP:(PMMA)  0وانیتا-EPISATR: پیچ

           درجه   121تابش:  هیزاو  لومن      3.11: یشار نورژاپن 

      متریلیم 411*41ابعاد: 

            81 ≤نمود رنگ    0                .16 ≤توان  بیضر 

         ایران ساخت                                 سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

8.  
 ( روکار  91پنل گرد )

 وات 41 
SP5040R 

3000K ( ابیآفت ) 

9 101111408  

 یشیتسوبیم  LGP:(PMMA)  0وانیتا-EPISATR: پیچ

       درجه       121تابش:  هیزاو لومن       4111: یشار نورژاپن 

   متریلیم 911*41ابعاد: 

                 81 ≤نمود رنگ 0                   .16 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                 سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

9.  
 ( روکار1.پنل گرد )

 وات 94   
SP6054R 

3000K (آفتابی) 

9 0111011111  

 یشیتسوبیم   LGP:(PMMA) 0وانیتا-EPISATR: پیچ

                  درجه    121تابش:  هیزاو      لومن 9411: یشار نور ژاپن

  متریلیم 11.*41د: ابعا

              81 ≤نمود رنگ     0             1698 ≤توان  بیضر

         ایران ساخت                                 سال 9ضمانت: 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

81 

 

پنل بک الیت توکار 

(.1*.1) 

 وات 9.

PB6665 

3000K ( یآفتاب ) 

9 101119904  

   لومن          911.: یشار نور         وانیتا-EPISATR: پیچ

 متریلیم 999*999*21ابعاد:            درجه   121تابش:  هیزاو

            81 ≤نمود رنگ 0               16.9 ≤توان  بیضر 

 نایرا ساخت                                 سال دوضمانت: 
4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

81 

 

وکار پنل بک الیت ر

(.1*.1) 

 وات 9.

SPB6665 

3000K ( یآفتاب ) 

9 101118909  

 

   لومن          911.: یشار نور         وانیتا-EPISATR: پیچ

 متریلیم 11.*11.*31ابعاد:            درجه   121تابش:  هیزاو

            81 ≤ود رنگ نم0               16.9 ≤توان  بیضر 

 ایران ساخت                                 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

82 

 

1011141  -  کیت آویز  

 

83 

 

101118  -  گیره فنردار  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

11 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
تعداد در 

 کارتن
قیمت 

 )ریال(
 حصولشرح م

48  

  

توکار  دیسف یپنل رنگ

 وات 9گرد  
PL571R 

4000K (طبیعی) 

91 102310111 

                لومن        411: یشار نور  0      وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                     متریلیم 9.برش:  زیسا                   متر0یلیم 81*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

98  
توکار  دیسف یپنل رنگ

 وات 19گرد 
PL1570R 

4000K (طبیعی) 

21 201110111 

                لومن        1211: یشار نور        0وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 119برش:  زیسا                 متر0یلیم 119*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                     0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                  درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

8. 
توکار  دیسف یپنل رنگ

 وات 21گرد 
PL2070R 

4000K (طبیعی) 

21 301410111 

                لومن        1.11: یشار نور        0وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 129برش:  زیسا                متر0یلیم 139*41 ابعاد:

   81≤نمود رنگ                     0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                  درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

88 

 

توکار  دیسف یپنل رنگ

 وات 9ربع م
PL571S 

4000K (طبیعی) 

91 102310111 

                لومن        411: یشار نور     0   وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                     متریلیم  9.*9.برش:  زیسا            متریلیم 81*81*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                     0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                  درجه 121ش: تاب هیزاو
6500K (مهتابی) 

88 

 

توکار  ینارنج یپنل رنگ

 وات 9گرد 
PL571RO 

4000K (طبیعی) 

91 102390111 

                    لومن    411: یشار نور  0       وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                     متریلیم  9.برش:  زیسا                   متر0یلیم 81*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

89 
توکار  ینارنج یپنل رنگ

 وات 11گرد 
PL1070RO 

4000K (طبیعی) 

91 108.10111 

                لومن        811: یشار نور         0وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم  81برش:  زیسا                   متر0یلیم 99*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

81 
توکار  ینارنج یپنل رنگ

 وات 19گرد 
PL1570RO 

4000K (طبیعی) 

21 201110111 

                لومن        1211: یشار نور 0        وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 119برش:  زیسا                  متر0یلیم 119*41 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو
6500K (مهتابی) 

81 

 

 10111..20 12 (آفتابی) PL1870RG 3000K ییطال نگیپنل توکار ر

 

                لومن         1988: یشار نور  0       وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 121برش:  زیسا                  متر0یلیم 141*92 عاد:اب

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو

28  

 

 10111..20 12 (آفتابی) PL1870RS 3000K ینقره ا نگیپنل توکار ر

 

                لومن        1988: یشار نور  0        وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 121برش:  زیسا                  متر0یلیم 141*92 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  ضمانت: سه سال                   درجه 121تابش:  هیزاو

38  

 

دار توکار  موتیدو رنگ ر

 وات 11( مرداری)د
D101R 3000K+6500K 21 209110111 

                من       لو 91.: یشار نور   0       وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 111برش:  زیسا                  متر0یلیم 121*89 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  سال دوضمانت:                    درجه 121تابش:  هیزاو

48  
دار توکار  موتیدو رنگ ر

 وات 19( مرداری)د
D151R 3000K+6500K 21 301390111 

                لومن        989: یشار نور           وانیتا-EVERLIGHT: پیچ

                    متریلیم 149برش:  زیسا                  متر0یلیم 1.1*98 ابعاد:

  81≤نمود رنگ                      0 1691 ≤توان  بیضر

                                                                  سال دوضمانت:                    درجه 121تابش:  هیزاو

  

 

 



 

 
 

12 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف

 تعداد در

 کارتن
 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

89 

 

 

COB 
 Spotlight 

سی او بی 

 سقفی توکار

 متحرک

C970R 

 3000k )آفتابی(

91 109110111 

                       CREE- USA: پیچ      وات 0                 9توان: 

 درجه                                    38تابش:  هیزاو        0  لومن 811 ی:شار نور

     متریلیم 89برش:  زیسا       متر0یلیم 89*89ابعاد: 

 4000k )طبیعی(                                                           ضمانت: سه سال  0 81 ≤ رنگ نمود  0  1699 ≤توان  بیضر

8. C1670R 

  3000k)آفتابی(

21 302110111 

                      CREE- USA: پیچ   وات 0                  .1توان: 

                                درجه    38تابش:  هیزاو      0  لومن 1441 ی:شار نور

    متریلیم 119برش:  زیسا       متر0یلیم 121*81ابعاد:  

  4000k)طبیعی(                                                           ضمانت: سه سال 0 81 ≤ رنگ نمود  0   1699 ≤توان  بیضر

88 

 

C970S 
 3000k )آفتابی(

91 109110111 

                       CREE- USA: پیچ      وات 0                  9توان: 

 درجه                                    38تابش:  هیزاو        0   لومن 811 ی:شار نور

     متریلیم 89ش: بر زیسا        متر0یلیم 89*89ابعاد: 

 4000k )طبیعی(                                                           ضمانت: سه سال  0 81 ≤ رنگ نمود     1699 ≤توان  بیضر

88 C1670S 
 3000k )آفتابی(

21 302110111 

                      CREE- USA: پیچوات 0                     .1توان: 

 درجه                                    38تابش:  هیزاولومن 0        1441 ی:شار نور

    متریلیم 119برش:  زیسا      متر0یلیم 121*121ابعاد: 

  4000k)طبیعی(                                                           ضمانت: سه سال 0 81 ≤ رنگ نمود      1699 ≤توان  بیضر

89 

 

ACD8R 

 3000k )آفتابی(

.1 101910111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ        وات 0               8توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو      0    لومن 821 ی:شار نور

       متریلیم 89برش:  زیسا        متر0یلیم 99*99ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود           0 16.1 ≤توان  بیضر

                                           ساخت ایران            سال سهضمانت: 

 4000k )طبیعی(

 6500k )مهتابی(

91 ACD10R 

 3000k )آفتابی(

.1 103110111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ  وات 0                    11توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو    لومن 0       911 ی:شار نور

       متریلیم 89برش:  زیسا         متر0یلیم 99*9.ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود   0          16.1 ≤توان  بیضر

                                            یرانساخت ا             ضمانت: سه سال

 4000k )طبیعی(

 6500k )مهتابی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

91  

COB 
Downlight 

 سی او بی 

 سقفی

CD10R 

3000K ( یآفتاب ) 

.1 103110111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ                       وات 0   11توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو           0    لومن 911 ی:شار نور

    متریلیم 89برش:  زیسا             متر0یلیم 99*9.ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود             0     16.1 ≤توان  بیضر

                                             ساخت ایران                  سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

92 

 

CD15R 

3000K ( یآفتاب ) 

48 109910111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ          وات 0                  19توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو           0    لومن 1391 :یشار نور

   متریلیم 99برش:  زیسا              متر0یلیم 119*9.ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود              0     1691 ≤توان  بیضر 

                                           ساخت ایران                   سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

93 CD20R 

3000K ( یآفتاب ) 

28 209910111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ          وات 0                  21توان: 

                  درجه                   1.تابش:  هیزاو           0    لومن 1811 ی:شار نور

  متریلیم 121برش:  زیسا               متر0یلیم 141*81ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود               0     1691 ≤توان  بیضر

                                                ساخت ایران                   سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یهتابم ) 

94 

 

CD30R 

3000K ( یآفتاب ) 

18 309910111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ          وات 0                  31توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو           0    لومن 2811 ی:شار نور

   متریلیم 141برش:  زیسا             متر0یلیم 1.9*99ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود               0     16.1 ≤توان  بیضر

                                           ساخت ایران                   سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

99 CD40R 

3000K ( یآفتاب ) 

12 408410111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ          0                 وات  41توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو           0    لومن 3.11 ی:شار نور

  متریلیم 1.1برش:  زیسا             متر0یلیم 199*111ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود            0     1691 ≤توان  بیضر  

                                                  ساخت ایران                  سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

9.  CD65R 

3000K ( یآفتاب ) 

8 .08310111 

               وانیتا -EPISTAR: پیچ           وات 0                9.توان: 

 درجه                                    1.تابش:  هیزاو          0    لومن 9811 ی:شار نور

   متریلیم 211برش:  زیسا          متر0یلیم 231*129ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود            0     1691 ≤توان  بیضر 

                                                 ساخت ایران                 سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

  



 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

98 

  

COB 
 Downlight 

 بی  سی او

 پشت کوتاه

D307R 

 
 

3000K ( یآفتاب ) 
 
 

21 209110111 

                    وانیتا -EPISTAR: پیچ               وات 0       31توان: 

 درجه                                    111تابش:  هیزاو         0 لومن 2111 ی:شار نور

     متریلیم 211برش:  زیسا      متر0یلیم 228*3.ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود         0     1691 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

98 

  
 

COB 
 Downlight 

 سی او بی

 پشت کوتاه 

 (AC)بدون ترانس 

 

D152R 
 
3000K ( یآفتاب ) 

 
21 108.10111 

             وانیتا -EPISTAR: پیچ           وات 0              19توان: 

 درجه                                    111تابش:  هیزاو        0    لومن 1191 ی:شار نور

     متریلیم 141برش:  زیسا         متر0یلیم 182*89ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود         0       1691 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

99 D302R 
 

3000K ( یآفتاب ) 
 

11 209110111 

           وانیتا -EPISTAR: پیچ          وات 0                 31توان: 

 درجه                                    111تابش:  هیزاو            0   لومن 2111 ی:شار نور

     متریلیم 211برش:  زیسا            متر0یلیم 223*81ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود               0   1691 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

111 

 

COB 
 Downlight 

 سی او بی 

 سقفی

D306R 

3000K ( یآفتاب ) 

11 30.110111 

            وانیتا -EPISTAR: پیچ          وات 0                 31توان: 

 درجه                                    28تابش:  هیزاو          0    لومن 2411 ی:شار نور

     متریلیم 181برش:  زیسا            متر0یلیم 199*89ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود           0       1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

111 D406R 

3000K ( یآفتاب ) 

11 902910111 

           وانیتا -EPISTAR: پیچ         وات 0                  41توان: 

                           درجه          28تابش:  هیزاو           0  لومن 3211 ی:شار نور

     متریلیم 219برش:  زیسا           متر0یلیم 223*111ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود          0       1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

112 

 

 سی او بی

فکی متحرک 

 توکار

C255R 

3000K ( یآفتاب ) 

11 809110111 

          وانیتا -EPISTAR: پیچ         وات 0                  29توان: 

 درجه                                    41تابش:  هیزاو          0    لومن 2211 ی:شار نور

     متریلیم 191برش:  زیسا          متر0یلیم 181*98ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود                0   1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

113 C455R 

3000K ( یآفتاب ) 

4 909110111 

          وانیتا -EPISTAR: پیچ         وات 0                  49توان: 

                     درجه                41تابش:  هیزاو          0    لومن 3.11 ی:شار نور

     متریلیم 211برش:  زیسا          متر0یلیم 239*139ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود                0   1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 



 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

411  

 

COB 
Surface 

Downlight 

 سی او بی 

 سقفی روکار

 
SD1671R 

 

3000K ( یآفتاب ) 

12 409110111 

                         CREE- USA: پیچ         وات 0                 .1توان: 

 EagleRiseترانس:         0    لومن 1441 ی:شار نور

 درجه                                    38تابش:  هیزاو        متر0یلیم 121*.13ابعاد: 

                      81 ≤ رنگ نمود                 1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

911  

 
SD3072R 

 

3000K ( یآفتاب ) 

12 .04110111 

                         CREE- USA: پیچ          وات 0                31توان: 

 EagleRiseترانس:         0    لومن 2811 ی:شار نور

 درجه                                    38تابش:  هیزاو         متر0یلیم 141*.13ابعاد: 

               81 ≤ رنگ نمود                  1699 ≤توان  بیضر

 سال سهضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

.11  

 
COB  

Grille Light 

سی او         

بی سقفی 

 متحرک توکار

 
D205R  

 

3000K ( یآفتاب ) 

8 403110111 

          وانیتا -EPISTAR: پیچ              وات 0            21توان: 

                                  درجه   24تابش:  هیزاو          0   لومن 1.11 ی:شار نور

    متریلیم 139برش:  زیسا          متر0یلیم 191*112ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود         0      1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

811  D305R  

3000K ( یآفتاب ) 

8 408110111 

          وانیتا -EPISTAR: پیچ                       وات 0   31توان: 

 درجه                                    24تابش:  هیزاو         0   لومن 2411 ی:شار نور

     متریلیم 199برش:  زیسا         متر0یلیم 189*119ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود            0    1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

811  

 

G1X301 

3000K ( یآفتاب ) 

. 901110111 

        وانیتا -EPISTAR: پیچ            وات 0          31توان: 

 درجه                                    24تابش:  هیزاو     0    لومن 2411 ی:شار نور

 متریلیم 1.1*1.1برش:  زیسا     متر0یلیم .18*.18ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود   0      1699 ≤توان  بیضر   

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

911  

 

G2X301 

3000K ( یآفتاب ) 

4 1101110111 

                وانیتا -EPISTAR: پیچ     وات0                (2*31)توان: 

 درجه                                    24تابش:  هیزاو             0 لومن 4811 ی:شار نور

 متریلیم311*1.1برش:  زیسا    متر0یلیم 329*.18ابعاد: 

   81 ≤ رنگ نمود        0       1699 ≤توان  بیضر

 سال دوضمانت: 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

  



 

 
 

1. 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

111  

 

COB 
Track Light 

 سی او بی 

 ریلی

TL971 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

21 201410111 

                       CREE- USA: پیچ                          وات 0         9توان: 

                  EagleRiseترانس:                0   لومن 811 ی:شار نور

درجه                                    38تابش:  هیزاو          متر0یلیم 191*81*181ابعاد: 

                     81 ≤ رنگ نمود                         1691 ≤توان  بیضر

 الس سه  ضمانت:            رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

111  

 

TL1672 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

12 903110111 

                        CREE- USA: پیچ                   وات 0              .1توان: 

                   EagleRiseترانس:                 0 لومن 1441 ی:شار نور

درجه                                     38تابش:  هیزاو        متر0یلیم 211*111*199: ابعاد

                      81 ≤ رنگ نمود                         1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:            رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

211  TL3073 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

12 .09110111 

                        CREE- USA: پیچ               وات 0                  31توان: 

                   EagleRiseترانس:                 0    لومن 2811 ی:شار نور

درجه                                    38تابش:  هیزاو          متر0یلیم 211*111*181ابعاد: 

                      81 ≤ رنگ نمود                        1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:           رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

311  

 

TL1673 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

12 903210111 

                        CREE- USA: پیچ                   وات 0             .1ان: تو

                  EagleRiseترانس:                0    لومن 1441 ی:شار نور

 درجه                                    38تابش:  هیزاو          متر0یلیم 211*91*191ابعاد: 

                       81 ≤ رنگ نمود                       1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:           رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

411  TL3074 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

8 .08410111 

                        CREE- USA: پیچ                وات 0                31توان: 

                  EagleRiseترانس:                 0   لومن 2811 ی:شار نور

درجه                                    38تابش:  هیزاو       متر0یلیم 221*111*181ابعاد: 

                       81 ≤ رنگ نمود                       1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:          رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

911  

 

TL3075 
W 

3000K ( یآفتاب ) 

8 .04910111 

                         CREE- USA: پیچ               وات 0               31توان:  

                   EagleRiseترانس:               0    لومن 2811 ی:شار نور

درجه                                    38تابش:  هیزاو      0 متریلیم 191*99*.19ابعاد: 

                       81 ≤ رنگ نمود                       1699 ≤توان  بیضر

 سال ه س ضمانت:                         رنگ بدنه : سفید 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

.11  

 

TL3077 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

12 .08310111 

                        CREE- USA: پیچ                   وات 0            31توان: 

                   EagleRiseترانس:                 0  لومن 2811 ی:شار نور

 درجه                                    38تابش:  هیزاو      متر0یلیم .21*99*198عاد: اب

                       81 ≤ رنگ نمود                       1699 ≤توان  بیضر

 سال سه  ضمانت:           رنگ بدنه : سفید و مشکی

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

811  

 

TL45 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

12 908110111 

                        CREE- USA: پیچ    وات 0                               49توان: 

                   Lifudترانس:            لومن 0            4111 ی:شار نور

 درجه                                    38تابش:  هیزاو            متر0یلیم 219*111*211ابعاد: 

                       81 ≤ رنگ نمود                           1699 ≤توان  بیضر

 ضمانت: سه  سال      رنگ بدنه : سفید و مشکی          

 ساخت ایران                                         

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

  



 

 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

811  

 

COB 
Track Light 

 سی او بی 

 ریلی

TL10 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

24 10.910111 

                وانیتا -EPISTAR : پیچ                  وات 0         11توان: 

          متر0یلیم 181*88*88ابعاد:        0   نلوم 911 ی:شار نور

                      81 ≤ رنگ نمود                    16.1 ≤توان  بیضر

            رنگ بدنه : سفید و مشکی    درجه           24تابش:  هیزاو

 ساخت ایران                سال دو  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

911  TL30 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

24 301110111 

                وانیتا -EPISTAR : پیچ       وات 0              31توان: 

        متر0یلیم 249*88*88ابعاد:      0 لومن 2811 ی:شار نور

                       81 ≤ رنگ نمود              1691 ≤توان  بیضر

            رنگ بدنه : سفید و مشکی        درجه   24تابش:  هیاوز

      رانیساخت ا             سال دو  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

211  

 

TL25 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

18 301110111 

                وانیتا -EPISTAR : پیچ         وات 0            29توان: 

          متر0یلیم 219*81*199ابعاد:          لومن 2291 ی:شار نور

                       81 ≤ رنگ نمود             1691 ≤توان  بیضر

           رنگ بدنه : سفید و مشکی         درجه .3تابش:  هیزاو

 ساخت ایران            سال دو  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

112  TL35 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

18 402110111 

                وانیتا -EPISTAR : پیچ         وات 0             39توان: 

          متر0یلیم 211*91*189ابعاد:        0  لومن 3191 ی:شار نور

                        81 ≤ رنگ نمود              1691 ≤توان  بیضر

           رنگ بدنه : سفید و مشکی      درجه     .3تابش:  هیزاو

 ساخت ایران             سال دو  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

212  

 

TL30i 
W/B 

3000K ( یآفتاب ) 

18 409910111 

                وانیتا -EPISTAR : پیچ      وات 0               31توان: 

        متر0یلیم .21*99*.18ابعاد:      0   لومن 2811 ی:شار نور

                        81 ≤ رنگ نمود             1691 ≤توان  بیضر

          رنگ بدنه : سفید و مشکی   جه     در .3تابش:  هیزاو

 ساخت ایران            سال دو  ضمانت:

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

  



 

 
 

18 

 

 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف

تعداد 

 در

 کارتن

 قیمت

 )ریال(
 شرح محصول

123 

 

-نیال تک سهیر

2839 

ولت 212  

Wireless 

2835-
60PCS 

3000K ( یآفتاب ) 

91 
3110111 

 Wireless –تکنولوژی بدون سیم 

0   1.بر متر 0    تراکم در متر  لومن 411وات بر متر0     .توان 

                        0   81 ≤ رنگ 0    نمودIP65 درجه حفاظت

 میلی متر 21*9درجه0    ابعاد  121زاویه تابش 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

Amber (امبر) 3290111 

412  

 2839-دو الین سهیر

 ولت 221

Wireless 

2835-
120PCS 

3000K (آفتابی) 

91 
4210111 

 Wireless –تکنولوژی بدون سیم 

0   121تراکم در متر    لومن بر متر 0 811وات بر متر0     11توان 

                         0 81 ≤ رنگ نمود  IP65  0 تدرجه حفاظ

 میلی متر 14*8درجه0    ابعاد  121زاویه تابش 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

Amber (امبر)  4390111 

912  
 2839-نیال دو سهیر

 ولت  221

2835-
168PCS 

3000K (آفتابی) 

91 9210111 

 1.80تراکم در متر         0 لومن بر متر 1112         وات بر متر0 21توان 

 121 تابش هیزاو    0    81 ≤ رنگ نمود         IP65 0درجه حفاظت 

                                                       متر یلیم 18*08 ابعاد  درجه

eFlicker Fre                                           
6500K (مهتابی) 

.12  
 9191-نیتک ال سهیر

 ولت 221

5050-
72PCS 

3000K (آفتابی) 
91 9910111 

درجه 0  82تراکم در متر    بر متر 0 لومن  91.    وات بر متر0  9توان 

   درجه0  121تابش  هیزاو    0   81 ≤ رنگ نمود    IP650 حفاظت 

 (مهتابی) 6500K متر یلیم 14*8ابعاد 

 4910111 91 بنفش
 وات بر متر .توان 

 IP65درجه حفاظت 

 82تراکم در متر 

   81 ≤نمود رنگ 

 درجه 121تابش  هیزاو

 متر یلیم 14*8ابعاد 

 قرمز

 سبز 4910111 91

 آبی

812  

 

دو حالته  سهیر

 )آفتابی+مهتابی(

5025-
60PCS 

3000K+6500K 91 4910111 

تراکم در متر    لومن بر متر 0  11.       وات بر متر0 8توان 

تابش  هیزاو      0 81 ≤ رنگ نمود    IP650 درجه حفاظت 0  1.

 متر یلیم 14*8عاد درجه0 اب 121

812  

 

-تک الین سهیر

9191 

 ولت 12 

5050-
60PCS 

6500K (مهتابی) 4110111 9 

تراکم در متر    لومن بر متر 0 31.      وات بر متر0  11توان 

تابش  هیزاو       0 81 ≤ رنگ نمود   IP44 0 درجه حفاظت 0  1.

 متر یلیم 14*8درجه0 ابعاد  121

912  

 

مولتی ریسه 

  رنگ

9191 

 (رنگ .1)

5050-
60PCS 

RGB 91 .910111 
 وات بر متر 11توان 

 1.تراکم در متر 

 IP65 درجه حفاظت 

    81 ≤ رنگ نمود

 درجه 121تابش  هیزاو

 متر یلیم 18*8ابعاد 

311  
5050-
60PCS 

MAGIC 
RGB 

29 .910111 

 
 
 
 
 
 

311  

 
 
 

 

 

 نئون فلکسی

2839 

ولت 221   

2835-
120PCS 

بیآفتا  

91 .110111 
 وات بر متر 8وان ت

 لومن بر متر 291

 درجه  121تراکم در متر 

 IP65 حفاظت درجه 

   81 ≤ رنگ نمود

 درجه 121تابش  هیزاو

 متر یلیم 1869*1169ابعاد 

 مهتابی

 امبر

 صورتی

91 101119.  
 قرمز

 سبز

 آبی



 

 
 

19 

 

213  

 

یمولت نئون فلکس  

1919  

رنگ(  .1) رنگ   

 

5050-
108PCS 

RGB 29 109810111 

 

                                10.تراکم در متر               وات بر متر0  12توان 

                                 0  81 ≤ رنگ نمود              IP650درجه حفاظت 

 متر یلیم 29*18ابعاد              درجه 121تابش  هیزاو

133 

 

نئون آلومینیوم 

 فلکس
Aluminum 

Neon 
 241 2210111 

 

134 

 

ریسهسوکت   Power Line 
M7 

 211 2910111 

 

139 

 

سینئون فلکسوکت   Power Line 
U18 

 211 2910111 

 

13. 

 

کنترلریموت   
Remote 

Controller 
RGB 

 91 103910111 
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 دمای رنگ کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

131 

 

T5 
   بدنه آلومینیوم 

 با کلید  

 )زیر کابینتی(

T5-0.3M 
with Switch 

3000K ( یآفتاب ) 

.1 .310111 

     تایوان -EPISTARچیپ: وات                              9توان: 

      ترسانتیم 31ابعاد:                  لومن 491شار نوری: 

          1699 ≤ضریب توان       درجه         121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K ( یعیطب ) 

6500K ( یمهتاب ) 

132 

T5 
 بدنه آلومینیوم

 کابینتی()زیر 

T5-0.3M 

3000K (آفتابی) 

1.  1011199  

     تایوان -EPISTARچیپ: وات                              9وان: ت

      ترسانتیم 31ابعاد:                  لومن 491شار نوری: 

          1699 ≤ضریب توان       درجه         121زاویه تابش: 

 ساخت ایران      ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

133 T5-0.6M 

3000K (آفتابی) 

31 1011184  

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                               9توان: 

        تر  سانتیم 1.ابعاد:                  لومن 911شار نوری: 

       1699 ≤ضریب توان       درجه        121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

134 T5-0.9M 

3000K (آفتابی) 

31 1011191  

  تایوان -EPISTARچیپ:                 وات            19توان: 

         ترسانتیم 91ابعاد:                لومن 1911شار نوری: 

         1699 <ضریب توان            درجه    121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

139 T5-1.2M 

3000K (آفتابی) 

31 1011199  

  تایوان -EPISTARچیپ: وات                             18وان: ت

   تر   سانتیم 121ابعاد:                لومن 1811شار نوری: 

         1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       الضمانت: دو س          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

13. 

 

 T8مهتابی 

 بدنه آلومینیوم

 

T8-0.6M 

3000K (آفتابی) 

31 10111184  

   تایوان -EPISTARچیپ: وات                                9توان: 

     تر سانتیم 1.ابعاد:                   لومن 911شار نوری:  

         1699 ≤ضریب توان        درجه        121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

138 T8-1.2M 

3000K (آفتابی) 

31 1011199  

  تایوان -EPISTARچیپ: وات                             18وان: ت

   تر   سانتیم 121ابعاد:                لومن 1811شار نوری: 

        1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

138 

 

 

T5-I 

 بدنه آلومینیوم
 

T5-I-
0.6M 

3000K (آفتابی) 

31 0111181  

 وانیتا -EPISTAR: پیچ                             وات 9: توان

          متریسانت 1.: ابعاد                 لومن 811: ینور شار

           1699 ≤توان بیضر              درجه 121: تابش هیزاو

 ساخت ایران       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 
6500K (مهتابی) 

139 
T5-I-
1.2M 

3000K  (آفتابی) 

31 0111199  

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                             18توان: 

  تر   سانتیم 121ابعاد:                 لومن 1.11شار نوری: 

     1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 ساخت ایران      ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ  
6500K (مهتابی) 

141 

 

خطی غچرا  

 بدنه آلومینیوم

PURIFIED
-60CM 

3000K (آفتابی) 

19 101110111 

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                             18توان: 

  تر   نتیمسا 1.ابعاد:                لومن 1811شار نوری: 

   1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 نساخت ایرا       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

141 PURIFIED
-120CM 

3000K (آفتابی) 

19 101114301  

 تایوان -EPISTAR: چیپوات                             .3: وانت

  تر   سانتیم 121ابعاد:                لومن 3.11شار نوری: 

   1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 نساخت ایرا       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 



 

 
 

21 

 

  

 مای رنگد کد نام  محصول عکس ردیف
 تعداد در

 کارتن
 قیمت 

 )ریال(
 شرح محصول

142 

 

 

FPL 

 بدنه آلومینیوم
FPL 

3000K (آفتابی) 

91 8810111 

 

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                             18توان: 

 ترسانتیم 42ابعاد:                لومن 1811شار نوری: 

 1699 ≤توان  ضریب             درجه  121زاویه تابش: 

 نساخت ایرا       ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

143 

 

 چراغ خطی

 بدنه آلومینیوم

Liner 
Purifaction 
120CM 

3000K (آفتابی) 

21 101118.01  

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                             99وان: ت

 ترسانتیم 121ابعاد:                لومن 9911شار نوری: 

 1699 ≤ضریب توان              درجه  121زاویه تابش: 

 ساخت ایران      ضمانت: دو سال          81 ≤نمود رنگ 

 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

144 

 

 چراغ خطی

 واترپروف

 آب( )ضد

 

Tri-Proof 
120CM 

3000K (آفتابی) 

21 110111202  

 تایوان -EPISTARچیپ: وات                                99وان: ت

 ترسانتیم 121ابعاد:                    لومن 9911شار نوری: 

 IP65درجه حفاظت             درجه        121زاویه تابش: 

          81 ≤نمود رنگ                         1699 ≤ضریب توان

 ساخت ایران                       ضمانت: دو سال

 

4000K (طبیعی) 

6500K (مهتابی) 

  
 


