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THE FAMILY OF  SURFACE MOUNT DOWNLIGHT OPERATING AT 12W , 220-240 VAC INPUT . DELIVERING  OUT  
STANDING  PERFORMANCE OF 1320 LM.

Technical description
A surface mount decorative LED luminaire, to be used as a dark 
light dome where needs emotional and sence luxury , Body 
:extruded Anodised Aluminium (powdr coating an option) , 
reflector made of pure anodise aluminium .Total power : 5w, 
slave luminaire for DALI control (an option only ) with LED 
converter. Chromaticity telorance ( initial MacAdam : 3 ). color 
rendering Ra>80, color temperature 3000-6000 K.
This product can be produted in diffrent heights.

Dimensions: Ø65 x 400 ( 100 or 200 and 600)mm
Total power: 12 w
Luminaire luminous flux: 1320 lm
Luminaire efficacy: 110 lm/w
Weight: 0.7  kg

Correlated color temperature: 3000-6000 kelvin 
Rated median useful life: 50000h L70 at 25°C 
Luminaire input power: 12 w

Mounting and installation 
Surface mount the luminaire from the ceiling with special accessories is the lumnaire case.

Options:

Application
•     Decorative
•     Art gallery
•     Hotel
•     Office
•     House
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. ولتاژ متناوب ورودي 240-220ولت خانواده چراغ هاي دانالیت روکار ، با توان12 وات، شار نوري 1320لومن و 

مشخصات فنی  

چراغ دانالیت روکار با سیستم ساده خود بر روشنایی محیط تاثیر می گذارد و نور تاکیدي 

محیط را تامین می کند و همچنین با ترکیب چراغ هاي خطی می تواند محیطی بسیار زیبا 

ایجاد کند.  بدنه چراغ از جنس آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودري الکترواستاتیک به 

رنگ مشکی و سفید می باشد (سایر رنگ ها سفارشی می باشد).  زاویه پخش نور 42 درجه 

می باشد (زاویه 15، 24 و 30 درجه سفارشی می باشد). رنگ نور چراغ 6000- 3000 کلوین 

12وات, ضریب نمود رنگ CRI>80 و گام مک آدام 3 ، با توان  می باشد. قابلیت تولید در 

میلیمتر را نیز دارد. 400و600 200 , طول هاي 100 ,

دماي رنگ: 6000-3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت 70L در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  12وات

نصب و راه اندازي: 

نصب به راحتی با  لوازم جانبی متصل به چراغ  (ست نصب ) انجام میشود.

قابلیت ها:

رها 65 - روکار

کاربرد: 

·  دکوراتیو

·  گالري هنري

·  هتل

·  مسکونی

·  اداري

  35 x 400 mm :ابعادØ

 12 w :توان کلی 

 1320lm :شار نوري چراغ 

110�lm/w :بهره وري و نورپردازي 

  0.7 kg :وزن

خانواده-دانالیت
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	1: Raha 65- surface EN
	2: Raha 65 -surface fa

