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ĐÈN PANEL 



IP20110F

ĐÈN SLIM PANEL TRÒN 

20Ø (mm)

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 4W/6W/8W/12W/16W/18W/24W
▪ Điều chỉnh ánh sáng: không
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: trắng
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C 

 

▪ Đèn hình tròn siêu mỏng, dễ dàng lắp đặt 
  âm trần
▪ Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp 
   nhưng không gây chói lóa
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn 
  halogen
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân
  dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn,
  cửa hàng
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ĐÈN SLIM PANEL VUÔNG

IP20110F
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▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 4W/6W/8W/12W/16W/18W/24W
▪ Điều chỉnh ánh sáng: không
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: trắng
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn hình vuông siêu mỏng, dễ dàng lắp đặt 
  âm trần
▪ Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp 
   nhưng không gây chói lóa
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn 
  halogen
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân
  dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn,
  cửa hàng
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ĐÈN SLIM PANEL TRÒN ỐP NỔI

IP20110F 1110

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 12W/18W/24W
▪ Điều chỉnh ánh sáng: không
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: trắng
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn hình tròn, lắp ốp trần
▪ Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp 
   nhưng không gây chói lóa
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn 
  halogen
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân
  dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa 
  hàng
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IP20110F

ĐÈN FLAT SLIM PANEL 

1312
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▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 36W/48W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm 
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc (anodized) / trắng 
  (sơn tĩnh điện)
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn hình vuông hoặc chữ nhật siêu mỏng, 
  kích thước tiêu chuẩn, lắp âm trần hoặc treo
▪ Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp 
   nhưng không gây chói lóa 
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn tuýp huỳnh
  quang sử dụng máng 3x18W hoặc 2x36W
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  bệnh viện, trường học, cửa hàng
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ĐÈN FLAT PANEL

IP20110F 1514

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 36W/48W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim thép; viền đèn bằng 
  hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc (anodized) / trắng 
  (sơn tĩnh điện)
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn hình vuông hoặc chữ nhật, kích thước 
   tiêu chuẩn, lắp âm trần hoặc treo 
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn tuýp huỳnh
  quang sử dụng máng 3x18W hoặc 2x36W
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, bệnh viện, trường học, cửa hàng
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ĐÈN DOWNLIGHT TRÒN

IP20110F

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 15W/25W/35W/45W
▪ Điều chỉnh ánh sáng: có
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: trắng
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn hình tròn, dễ dàng lắp đặt âm trần
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn 
  halogen
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, các khu vực
  có trần cao như phòng hội nghị, nhà hàng tiệc 
  cưới
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600 LUMENS
9 WATTS

2700K
35,000 HOURS

85% ENERGY SAVINGS

ĐÈN BULB

IP20F

▪ Điện áp vào: 185-240VAC; tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 6W/9W/12W
▪ Chuôi đèn: E27
▪ Điều chỉnh ánh sáng: có
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

Ø60/70/80

11
0/

13
0/

14
8

DIMMABLE

 

▪ Phù hợp để thay thế cho đèn sợi đốt, đèn 
  compact
▪ Sử dụng chiếu sáng trang trí nội thất phòng
  trưng bày sản phẩm, cửa hàng thời trang,
  quán cafe...
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    ĐÈN TUBE T8

IP20F

MTL256-MTL258

MTL250-MTL255

▪ Điện áp vào: 185-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 8W/10W/14W/20W
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên,
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm và nhựa PC
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp để thay thế cho đèn tuýp huỳnh 
  quang
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, bệnh viện, trường học, cửa hàng,
  nhà ở dân dụng hoặc xưởng sản xuất
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MSL275 - MSL283 MSL284 - MSL292

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

IP20110F 2322

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 18W/30W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥90
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: trắng, đen, xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Sử dụng chip led CrispColor Technology™
  của hãng Lumileds .Dòng led thiết kế riêng 
  cho chiếu sáng các sản phẩm thời trang, làm 
  nổi bật màu sắc sản phẩm
▪ Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥90) cho màu sắc
  vật thể trung thực, nổi bật, độ tương phản cao,
  phù hợp cho chiếu sáng các sản phẩm thời
  trang, các shop quần áo...
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ĐÈN THANH



IP20110F 2726

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC 
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/36W/48W/72W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên trong đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 3 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng

1000K

3000K

5000K

7000K

(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, hình dạng, nhiệt độ màu)
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IP20110F 2928

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/48W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên trong đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: đen
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 3 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, hình dạng, nhiệt độ màu)
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IP20110F 3130

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/48W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên ngoài đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 3 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, hình dạng, nhiệt độ màu)
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IP20110F 3332

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/36W/48W/72W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên trong đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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IP20110F 3534

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/36W/48W/72W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên trong đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: đen
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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IP20110F 3736

ĐÈN THANH TREO

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/36W/48W/72W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên ngoài đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp treo
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng

1000K

3000K

5000K

7000K

   5.3 reweiV SEI 7102 )C( nitogeL .A

100

0

200

300

400

500

600

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, hình dạng, nhiệt độ màu)
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IP20110F 3938

ĐÈN THANH TREO

6500K36W

MPS473 1420x77x50 4000K36W

MPS474 2700K36W

MPS472

1420x77x50

1420x77x50 3300lm

3300lm

2700lm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 36W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên ngoài đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh, lắp treo
▪ Phù hợp để thay thế cho đèn tuýp huỳnh
  quang 
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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IP20110F 4140

ĐÈN THANH ÂM

 1212/1220
57/65/90

32/35
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▪ Điện áp vào: 100-240VAC 
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 24W/36W
▪ Hiệu suất: >85% 
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên ngoài đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp âm trần
  hoạc âm vách 
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng,
  phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng
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Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm
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MPS470

MPS471

MPS460

MPS462

MPS461
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Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, hình dạng, nhiệt độ màu)



IP20110F 4342

ĐÈN THANH ÔP VÁCH
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▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 12W/24W/48W
▪ Hiệu suất: >85%; 
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.96
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Driver lắp bên trong đèn
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Đèn dạng thanh 2 mặt chiếu, lắp ốp vách 
▪ Sử dụng cho chiếu sáng nội thất

 1200/2400
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MPS488
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12W

12W

12W

600x85x42

600x85x42
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6500K
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Trắng lạnh

Trắng tự nhiên
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MPS490

MPS492

MPS491
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MPS493
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6500K
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48W

4400lm

4400lm

3500lm

Trắng lạnh

Trắng tự nhiên

Trắng ấm

(*)Thiết kế theo yêu cầu (chiều dài, nhiệt độ màu)
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110 4746

ĐÈN PHA

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 15W/30W/45W/120W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ
  bảo vệ tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha
  bảng hiệu, công trình, tượng đài
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide, Halogen
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ĐÈN PHA

110 4948

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 15W/30W/45W
▪ Hiệu suất: >85%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ
  bảo vệ tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha
  bảng hiệu, công trình, tượng đài
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide, Halogen
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ĐÈN PHA

110 5150

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 50W/100W/150W/200W
▪ Hiệu suất: 92% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ
  bảo vệ tự động phục hồi (AR)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha
  bảng hiệu, công trình, tượng đài
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide, Halogen
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG



110 5554

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 60W/120W/180W
▪ Hiệu suất: 90% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, 
  trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Thấu kính: thủy tinh
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: bạc
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG

110 5756

▪ Điện áp vào: 185-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 100W/120W/150W/200W
▪ Hiệu suất: 90% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: ngắn mạch đầu ra (SCP); quá nhiệt (OTP)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Góc chiếu: 90°,120°
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG

110 5958

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 100W/150W/200W
▪ Hiệu suất: 90% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ: ngắn mạch đầu ra (SCP); quá nhiệt (OTP)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Góc chiếu: 60°, 90°,30*80°, 60*120°, 70*140°
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, 
  Metal Halide
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ĐÈN ĐƯỜNG



11062 63

ĐÈN ĐƯỜNG

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Công suất: 60W
▪ Hiệu suất: >90%
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Hiệu suất phát quang bộ đèn: ≥152(lm/W)
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Độ chịu va đập: IK08
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng đường phố, đường đi bộ,
   đường khu dân cư, đường hẻm
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium,
  cao áp thủy ngân
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ĐÈN ĐƯỜNG

11064 65
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▪ Điện áp vào: 180-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 100W/120W/150W/200W
▪ Hiệu suất: 92% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
▪ Bảo vệ: ngắn mạch đầu ra (SCP); quá nhiệt (OTP)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
▪ Hiệu suất phát quang bộ đèn: ≥158(lm/W)
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
▪ Độ chịu va đập: IK08
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng đường cao tốc, đường 
  phố, đường đi bộ
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium,
  cao áp thủy ngân
▪ Driver có tích hợp chức năng dimming đa cấp
   công suất
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ĐÈN ĐƯỜNG

11066 67

▪ Điện áp vào: 180-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 100W/150W/200W
▪ Hiệu suất: 92% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
▪ Bảo vệ: ngắn mạch đầu ra (SCP); quá nhiệt (OTP)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Độ chịu va đập: IK08
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng đường cao tốc, đường 
  phố, đường đi bộ
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium,
  cao áp thủy ngân
▪ Driver có tích hợp chức năng dimming đa cấp
   công suất
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ĐÈN ĐƯỜNG

11068 69

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 55W/105W
▪ Hiệu suất: 90% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming (tùy chọn)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
▪ Độ chịu va đập: IK08
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng đường phố, đường khu 
  dân cư, đường đi bộ
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium,
  cao áp thủy ngân
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ĐÈN NGÕ HẼM

11070 71

▪ Điện áp vào: 100-240VAC
▪ Tần số: 50/60Hz
▪ Dải công suất: 55W/105W
▪ Hiệu suất: 90% @ 220VAC
▪ Hệ số công suất: PF ≥0.98
▪ Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
▪ Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp 
  đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ 
  tự động phục hồi (AR)
▪ Tính năng: CLO, AST, OTL, Timer dimming (tùy chọn)
▪ Màu sắc ánh sáng: trắng tự nhiên, trắng lạnh
▪ Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
▪ Độ chịu va đập: IK08
▪ Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
▪ Thấu kính: PMMA
▪ Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
▪ Màu sắc sản phẩm: xám
▪ Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
▪ Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

 

▪ Phù hợp chiếu sáng đường phố, đường khu 
  dân cư, đường đi bộ
▪ Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium,
  cao áp thủy ngân
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TIÊU CHUẨN
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High quality led chip CoB/High
Mid/Low power LUMILED led
chip High Brightness & High CRI


