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AISI 316 L نصب روکار، بسیار باریک  متریال استنلس اســتیل 

 باالتریــن تراز الکچري، نور  RGB )تمام طیف هــاي رنگی قابل تنظیم(



چــراغ اســتخر اســتنلس لســتیل روکار آکواماریــن مــدل Pearlum پرلــوم از جملــه لوکــس تریــن و مــدرن تریــن چــراغ هــای 
اســتخر مــی باشــد کــه بــه منظــور ایجــاد زیبایــی و جــال و شــکوه زائدالوصــف آب داخــل اســتخر و همینطــور ایجــاد وضــوح 
آب بــه منظــور ایمنــی بهــره بــرداران اســتخر تقدیــم مــی گــردد. ایــن چــراغ هــا دارای طراحــی آوانــگارد بــوده و در صــورت وجــود 
تعــدادی کافــی چــراغ و آرانژمــان صحیــح بــر روی دیــواره اســتخر و جکــوزی، باالتریــن کیفیــت نوردهــی را تضمیــن نمــوده و 

زیبایــی اســتخر و جکــوزی را صــد چنــدان مــی کنــد.

مشــخصات الکتریــکال: چــراغ هــای روکار اســتخر آکواماریــن مــدل پرلــوم از نــوع LED بــوده و بــا کیفیــت ممتــاز و گســتره رنــگ 
طیفــی RGB در ســه مــدل بــا تــوان هــای 9 و 18 و 36 وات موجودنــد. کابــل هــای مــورد نیــاز ایــن چــراغ هــا مــی بایســت حتمــاً 
چهــار رشــته ای تأمیــن شــده باشــد. ایــن چــراغ هــای لوکــس بــا رزیــن مخصــوص در چنــد مرحلــه پــر شــده و بــا درجــه حفاظتــی 
الکتریکــی IP68 ایمــن تریــن انتخــاب بــرای بهــره بــرداری در آب اســتخر و جکــوزی مــی باشــند. ولتــاژ کارکــرد ایــن چــراغ هــا 10 
الــی20 ولــت بــوده و توســط منبــع تغذیــه مخصــوص مربوطــه تأمیــن شــوند. ایــن چــراغ هــا دارای ریمــوت کنتــرل مخصــوص 
بــا بــرد عالــی مــی باشــند. چــراغ هــای اســتخری آکواماریــن دارای نوعــی فنــاوری هســتند کــه در محیــط خشــک و بــی آب دارای 

حداکثــر مقاومــت ممکــن بــوده و معمــوالً هرگــز نمــی ســوزند.

متریــال و ابعــاد: ایــن چــراغ هــای الکچــری از متریــال اســتنلس اســتیل AISI316L مقــاوم در برابــر کلــر و ازن تولیــد شــده 
و همــواره ظاهــر بــی همتــای خــود را حفــظ خواهنــد نمــود. ایــن چــراغ هــا قطعــاً جــزء باریکتریــن چــراغ هــای روکار اســتخر در 
جهــان بــه شــمار رفتــه و بــا دارا بــودن ضخامــت فقــط حــدود 18 میلیمتــر، هرگونــه نگرانــی بابــت تمــاس بــا بــدن شــناگر را 

کامــًا مرتفــع مــی گرداننــد.

ریمــوت کنتــرل و منبــع تغذیــه: طبــق اســتاهنداردها ایمنــی، کارکــرد چــراغ هــای 9 وات آکواماریــن بــا ولتــاژ 10 ولــت و 
همچنیــن کارکــرد چــراغ هــای 18 و 36 وات مربوطــه بــا ولتــاژ 20 ولــت مــی باشــد کــه ایــن مقادیــر دقیــق ولتــاژ توســط منبــع 
تغذیــه مخصــوص هــر یــک از مــدل هــا تأمیــن مــی گــردد. ایــن چــراغ هــا دارای ریمــوت کنتــرل مخصــوص بــا بــرد عملکــرد عالــی 
مــی باشــند کــه مــی تواننــد هــر رنــگ نــوری را کــه بهــره بــردار تمایــل داشــته باشــد را ایجــاد نمایــد. بــرای هــر تعــدادی از چــراغ 

نیــاز بــه یــک منبــع تغذیــه و یــک ریمــوت کنتــرل مــی باشــد کــه بایــد دقیقــاً محاســبه و اعــام گــردد.

Pearlum مشخصات کلی چراغ استخر روکار آکوامارین مدل



جدول مشخصات الکتریکی و نوردهی

Pearlum 9RPearlum 18RPearlum 36Rمدل چراغ استخری آکوامارین

36 وات – 20 ولت18 وات – 20 ولت9 وات – 10 ولتتوان الکتریکی / ولتاژ اپتیموم کاری

روکارروکارروکارنوع نصب روی دیوار استخر یا جکوزی

IP68 رزین پر شدهIP68 رزین پر شدهIP68 رزین پر شدهرده حفاظت الکتریکی در تماس با آب

LEDLEDLED نوع المپ های بکار رفته
12 عدد6 عدد3 عددتعداد لنز

RGB رنگ متغیرRGB رنگ متغیرRGB رنگ متغیررنگ نوردهی

20 الی 24 ولت20 الی 24 ولت10 الی 10.5 ولتمحدوده ولتاژ کارکرد مجاز

600 لومن300 لومن150 لومنمیزان نوردهی در حالت رنگ کامل قرمز 

1380 لومن690 لومن345 لومنمیزان نوردهی در حالت رنگ کامل سبز 

300 لومن150 لومن75 لومنمیزان نوردهی در حالت رنگ کامل آبی 

متغیر بر اساس ترکیب رنگی خاص انتخابیمیزان نوردهی در حالت رنگ های ترکیبی

Pearlum 36R Pearlum 18R Pearlum 9R
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