Lôøi ngoû
Coâng ty TNHH Cô Khí Ñieän Gia Phaùt laø
moät coâng ty chuyeân saûn xuaát, kinh
doanh caùc loaïi ñeøn LED, ñeøn cao aùp,
ñeøn nhaø xöôûng, truï ñeøn, caàn ñeøn vôùi
maãu maõ ña daïng. Thi coâng laép ñaët
heä thoáng chieáu saùng coâng coäng, heä
thoáng tín hieäu giao thoâng, heä thoáng
choáng seùt. Chuùng toâi laø nhaø phaân
phoái cuûa caùc haõng noåi tieáng treân theá
giôùi nhö: Layrton, GE, Philips, Osram,
Govan...
Vôùi ñoäi nguõ kyõ sö chuyeân nghieäp coù
trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cao,
coâng nhaân laønh ngheà, coù tinh thaàn
ñoaøn keát, naêng ñoäng, saùng taïo vaø
taän taâm trong coâng vieäc. Coâng ty
TNHH Cô Khí Ñieän Gia Phaùt seõ ngaøy
caøng lôùn maïnh vaø xöùng ñaùng laø ñoái
taùc ñeå caùc doanh nghieäp göûi troïn
nieàm tin.
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DÖÏ AÙN ÑIEÅN HÌNH
- Döï aùn nhaø maùy Hyosung, KCN Nhôn
Traïch 5, Ñoàng Nai.
- Döï aùn Nhaø maùy bia Saøi Goøn, KCN Taây
Baéc, Cuû Chi, TP-HCM.
- Döï aùn chieáu saùng coâng vieân Khu
coâng ngheä cao, Phöôøng Taân Phuù,
Quaän 9, TP-HCM.
- Döï aùn chieáu saùng coâng coäng ñöôøng
daãn vaøo khu Beänh vieän Lao, Phoåi, Taâm
Thaàn, Vónh Long.
- Döï AÙn Vöôøn Öôm Coâng Ngheä Coâng
Nghieäp Haøn Quoác Vieät Nam, KCN Traø
Noùc 2, Caàn Thô.
- Döï aùn Tuyeán Traùnh Phía Hoøa Nghóa
Caàu Chôï Laùch, Chôï Laùch, Beán Tre.
- Döï aùn Phaân Phoái Khí Thaáp AÙp Tieàn
Haûi, Tieàn Haûi, Thaùi Bình.
- Döï AÙn Môû roäng nhaø maùy Hyosung,
KCN Nhôn Traïch 5, Ñoàng Nai.
- Heä Thoáng Choáng Seùt Caûng Sao Mai
Beán Ñình, TP. Vuõng Taøu, Baø Ròa Vuõng
Taøu.
- Heä Thoáng Choáng Seùt KCN Bình Long,
Bình Phöôùc.
- Döï aùn Heä thoáng chieáu saùng Nhaø maùy
Nhieät ñieän Soâng Haäu 1, Chaâu Thaønh,
Haäu Giang.
- Döï aùn Heä thoáng choáng seùt Khu du
lòch sinh thaùi vaø nghæ döôõng cao caáp
Premier Village Phuù Quoác Resort, Phuù
Quoác, Kieân Giang.
- Döï aùn Heä thoáng choáng seùt Khu ñoâ thò
vaø nghæ döôõng The Lotus Cam Ranh,
Baõi Daøi, Phöôøng Cam Nghóa, TP. Cam
Ranh, Khaùnh Hoøa...
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LED ROADLIGHTS
ÐÈN ĐƯỜNG VENUS-LED
VENUS-LED

IP66

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
• Đèn tiết kiệm năng lượng Bộ công thương chứng nhận và cấp phép dán
nhãn. Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2008.
The high quality products, fine arts and modern. The high performance and save
energy products, which is certified and labled by Ministry of Industry and Trade of The
Socialist Republic of Vietnam. Quality management standards ISO9001 : 2008.

* Ứng dụng / Application:
Đèn Venus-LED thích hợp cho chiếu sáng đường phố, đường Quốc lộ,
đường cao tốc, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cầu, bến bãi, .v.v.
Venus-LED luminaire is lighting ideal for street, national roadway, highway, residential
area, urban area, industrial park, bridge structures, parking area, etc . . .

Chip LED CREE USA
Bộ nguồn PHILIPS
BẢO HÀNH 5 NĂM

* Đặc điểm kỹ thuật / Features:
Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu
chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam:
Products is made by the high-performance European technology, shall be in
accordance with International Standards and suitable with Vietnam Standards:

425 / 525/ 850

135

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN 7722-2-3:2007/ IEC 605982-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001, IEC 60923:1995, IEC 536,
BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002.
- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP66.
Optical compartment tightness level IP66, control gear IP66.

320

- Cấp cách điện: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
Electrical Insulation: Class 1 or Class 2 (on request).

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện Polyester ngoài trời.
Màu sơn tiêu chuẩn: kem, nâu đen, xanh dương, xanh lá.

Size: mini / midi / maxi

Body made of die-cast aluminium alloy, finish with outdoor polyester power painted.
Standard colour of paint: cream, black brown, blue, green, etc ...
Intensity (Cd/1000Lm)
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- Phản quang phân bố ánh sáng bán rộng, bằng nhôm tinh khiết được đánh
bóng và anốt hoá bề mặt nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng.
Reflector made of high purity aluminium, polished and chemically anodized to
achieve the best lighting effective.

- Bộ phận quang học bằng thấu kính chuyên dụng.
Optical division made of special lens.

- Kính đèn bằng thủy tinh cường lực, chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08.
Lens made of tempered glass, shock-resistant. Impact resistance IK08.

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt / Silicon sealing gasket heat-resistant.
- Công suất / Power:
Mini size: 30W - 40W - 45W - 50W - 60W - 65W -70W - 75W.
Midi size: 80W - 90W - 100W - 107W - 110W - 120W - 125W
Maxi size: 140W - 150W - 180W - 200W - 240W - 250W.
- Sữ dụng chip LED của hãng CREE - USA, tuổi thọ 100.000 giờ.
Used LED chip from CREE - USA, life of LED 100.000h

- Hiệu suất phát quang của LED / Luminous efficacy of LED: ≥ 130lm/W.
- Nhiệt độ màu / Colour temperature: 2700K - 6500K .
- Chỉ số màu / Colour pendering index (Ra): 70 CRI, 80 CRI, 90 CRI .
- Sữ dụng bộ nguồn của PHILIPS hoặc Meanwell.
Used power supply from PHILIPS or Meanwell.

- Điện áp điện đầu vào / Voltage input: 220V~50/60Hz ± 10%.
- Hệ số công suất / Power factor: ≥95%
- Có thể điều chỉnh giảm công suất / Can adjust dimming the capacity: 30÷70%

* Cách lắp đặt, bảo trì / Installation, maintenance:
0

0

- Lắp đặt đèn vào cần đèn Ø60 với góc nghiêng 5 ÷ 10 .

0

0

Mounting the luminaire on the arm of lights Ø60 with tilt angle of with 5 ÷ 10 .

- Độ cao lắp đặt thích hợp tư 6m – 15m.
Suitable pole high installation: from 6m to 15m.

- Bảo trì thay thế Driver hoặc môđun LED đơn giản dễ dàng.
Easy simple for installation and maintenance of the Driver and LED modules.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän
No. 0214001

HỢP CHUẨN
TCVN

LED ROADLIGHTS

LED ROAD LIGHT

ÐÈN ĐƯỜNG SUPERLUX-LED
Superlux-LED

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
IP66

• Đèn được chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN và tiết kiệm năng lượng
được Bộ Công Thương chứng nhận cấp phép dán nhãn.
• Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001.

* Ứng dụng:
Đèn Superlux-LED thích hợp cho chiếu sáng đường phố, đường Quốc
lộ, đường cao tốc, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cầu đường,
bến bãi, .v.v.

* Đặc điểm kỹ thuật:

Chip LED CREE USA
Bộ nguồn PHILIPS
BẢO HÀNH 5 NĂM

Chóa phản quang
giúp nâng cao hiệu
quả chiếu sáng

Modules LED
dễ tháo lắp

- Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu
Âu, tiêu chuẩn Quốc tế và hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam:

Thoát khí nóng
đối lưu

Tự động ngắt điện
khi mở nắp đèn

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007 (IEC
60598-2-3:2002), TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN
10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC
62717:2014), TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003), TCVN 9892
(IEC 62384), TCVN 8241-4-5 (IEC 61000-4-5), CISPR 15/TCVN 7186,
LM79, LM80, RoHS, ISO 9001.
- Có bảng dữ liệu về phân bố cường độ sáng tiêu chuẩn LM79 và theo
quy chuẩn Quốc gia QCVN 07-7:2016/BXD.
- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP66.

Cơ cấu điều
chỉnh độ ngẩng

Móc khóa
vững chắc

Thước thủy
cân chỉnh

Logo hàng
chính hãng

- Có cơ cấu điều chỉnh độ ngẩng của đèn phù hợp với nhiều loại đường
và góc nghiêng các loại cần đèn.

698 / 798
590 / 690

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện Polyester ngoài
trời. Màu sơn tiêu chuẩn: kem, nâu đen, xanh dương, xanh lá.

Lắp đèn vào
cần Ø60 theo
phương ngang

- Choá phản quang phân bố ánh sáng bán rộng, bằng nhôm tinh khiết
được đánh bóng và anốt hoá nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng.

midi / maxi size

90°

305

- Bộ phận quang học bằng thấu kính chuyên dụng, góc chiếu bán rộng.

247
135

Lắp đèn trực
tiếp lên
đỉnh trụ Ø60

- Cấp cách điện: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).

- Kính đèn bằng thủy tinh trong suốt cường lực, chịu nhiệt.
- Độ chịu va đập của kính đèn IK08.
- Công suất:

Intensity (Cd/1000Lm)

Polar diagram
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Midi size: 45W - 50W - 55W - 60W - 70W - 75W - 80W - 90W - 100W
Maxi size: 110W - 120W - 125W - 130W - 135W - 140W - 145W 150W - 160W - 165W - 180W
- Sữ dụng chíp LED hiệu CREE-USA hoặc PHILIPS-POLAND (LM80).
- Hiệu suất phát quang của LED ≥ 140lm/W.
- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 120lm/W.
- Nhiệt độ màu: 3000K (ánh sáng vàng ấm), 4000÷4250K (ánh sáng
trắng tự nhiên), 5000÷6500K (ánh sáng trắng lạnh).
- Chỉ số hiển thị màu (Ra): > 70 CRI, 80 CRI, 90 CRI .
- Sữ dụng bộ nguồn Driver hiệu PHILIPS.
- Điện áp đầu vào: 165 ÷ 275VAC / 50-60Hz (hoat động 90÷305V).
- Hệ số công suất: ≥ 95%
- Có thể điều chỉnh Dimming tiết giảm công suất từ 2 đến 5 mức tại đèn
(tuỳ chọn) và kết nối DALI với Trung Tâm điều khiển chiếu sáng.
- Bộ chống sét 10KV PHILIPS.
- Tuổi thọ của LED, Driver và bộ chống sét đạt 100.000 giờ.

* Cách lắp đặt, bảo trì:

0

0

- Lắp đặt đèn vào cần đèn Ø49 ÷ Ø60 với góc nghiêng 5 ÷ 15 .
- Độ cao lắp đặt thích hợp tư 7m ÷ 14m.
- Bảo trì thay thế các linh kiện môđun LED, Driver và bộ chống sét đơn
giản dễ dàng.
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CAÀN ÑEØN KIEÅU
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73F1-004

73F1-006

73F2-010

CAÀN ÑEØN KIEÅU

73F2-011

73F2-015

73F2-019

73F2-012

73F2-016

73F2-020

73F2-013

73F2-017

73F2-021
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73F2-014

73F2-018

73F2-022

CAÀN ÑEØN LAÉP TRUÏ BTLT

Lĩnh vực áp dụng:
- Dùng để lắp các loại đèn chiếu sáng cao áp.
Đặc điểm kỹ thuật:
- Cần đèn được chế tạo từ thép ống Ø49 - 60mm.
- Bán kính góc uốn từ 450 - 1000mm, góc nghiêng cần
từ 0º - 15º.
- Cần có từ 1 - 4 nhánh, với các góc lệch 90º, 120º,
180º.
- Cần sau khi chế tạo được nhúng kẽm nóng theo TC
ASTM 123.
Lắp đặt:
- Cần được lắp vào trụ BTLT và giữ chặt bằng các
boulon.
Using fiels:
- Using for mounting various of public lightings.
Specifications:
- Made by steel tube Ø49 - 60mm.
- Radius from 450 - 1000mm, tilt 0º - 15º.
- Including from 1 - 4 branches with deviation angle of
90º, 120º, 180º.
- Protected by hot-dip galvanize according ASTM123.
Mounting:
- Mounted of centrifugal concrete pole and fixed by
bolts.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

CAÀN ÑEØN Þ60
The Þ60 lighting arm

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

PUBLIC LIGHTING
ÐÈN CAO ÁP COMPO
COMPO

IP66

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
• Đèn tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương chứng nhận và cấp phép dán
nhãn. Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2008.
The high quality products, fine arts and modern. The high performance and save
energy products, which is certified and labled by Ministry of Industry and Trade of The
Socialist Republic of Vietnam. Quality management standards ISO9001 : 2008.

* Ứng dụng / Application:
Đèn COMPO thích hợp cho chiếu sáng đường phố, đường Quốc lộ, đường
cao tốc, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cầu, bến bãi, .v.v.
COMPO luminaire is lighting ideal for street, national roadway, highway, residential

BẢO HÀNH 3 NĂM

area, urban area, industrial park, bridge structures, parking area, etc . . .

Warranty 3 years

* Đặc điểm kỹ thuật / Features:

Màu sơn vỏ đèn / Paint color:

Màu kem / Cream

Xanh dương / Blue

Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu
chuẩn Quốc tế và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam:

Xanh lá / Green

Products is made by the high-performance European technology, shall be in
accordance with International Standards and suitable with Vietnam Standards:

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN 7722-2-3:2007/ IEC
60598-2-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001, IEC 60923:1995, IEC
536, BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002..
- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP44.
Optical compartment tightness level IP66, control gear IP44.

- Cấp cách điện: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
Electrical Insulation class: I or II (on request).

- Thân đèn và nắp đuôi bằng nhựa Composite gia cường sợi thuỷ tinh đúc
phun áp lực, có nhiều màu để lựa chọn: xanh lá, xanh dương, màu xám.
Body and rear canopy made of injection moulded glass-fiber reinforced polyester
exterior painted in colours: green, blue, grey, etc...
0

Intensity (Cd/1000Lm)

Polar diagram
0

90

90

Reflector made of high purity aluminium, polished and chemically anodized to
achieve the best lighting effective.

100

60
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- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt.

400
0

0

0

- Kính đèn bằng nhựa polycarbonate (PC), chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08.
Lens made of polycarbonate (PC), shock-resistant. Impact resistance IK08.

300

30

- Choá phản quang phân bố ánh sáng bán rộng, bằng nhôm tinh khiết được
đánh bóng và anốt hoá bề mặt nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng.

Silicon sealing gasket heat-resistant.
30

0

- Đui đèn E40 bằng sứ, có cơ cấu điều chỉnh nhiều vị trí bóng trong chóa.
E40 socket made of porcelain fastened on an ajustable base.

- Bộ điện lắp trên tấm thép mạ, dễ tháo lắp.
Control gear mounted on a removable gear tray, easy assemble and maintenance.

- Bóng đèn Sodium (vàng ấm) hoặc Metal Halide (trắng).
High Pressure Sodium (warm yellow) or Metal Halide (white).

- Công suất / Power: 100W, 150W, 250W, 400W, 100W/70W, 150W/100W,
250W/150W, 400W/250W.
- Điện áp hoạt động / Voltage:: 220V / 50Hz.
- Sữ dụng bộ điện và bóng đèn hiệu PHILIPS, SYLVANIA, KAZATEC
Used controll gear and lamp from PHILIPS, SYLVANIA, KAZATEC

* Cách lắp đặt, bảo trì / Installation, maintenance:
0

0

- Lắp đặt đèn vào cần đèn Ø60 với góc nghiêng 5 - 15 .

0

0

Mounting the luminaire on the arm of lights Ø60 with tilt angle of with 5 - 15 .

- Độ cao lắp đặt thích hợp tư 6m – 14m.
Suitable pole high installation: from 6m to 14m.

- Bảo trì thay thế bộ điện và bóng đèn đơn giản dễ dàng.
Easy and simple for installation and maintenance of the control gear and lamp.
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HỢP CHUẨN
TCVN
No. 0214001

ROADLIGHTS
ÐÈN CAO ÁP ATLANTIS
IP66

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Atlantis thích hôïp cho chieáu saùng ñöôøng
phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng
nghieäp, caàu, beán baõi, .v.v.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

BẢO HÀNH 3 NĂM

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo
tieâu chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø
hôïp vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.

MAØU SÔN VOÛ ÑEØN:

Maøu kem

Xanh döông

Intensity [cd/1000lm]

Xanh laù

Polar diagram

- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44
- Caáp baûo veä Class 1 hoaëc Class 2 (theo yeâu caàu).
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn
tónh ñieän maøu kem, xanh döông, xanh laù, chòu tia
UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang baèng nhoâm tinh khieát ñöôïc ñaùnh
boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa chieáu
saùng.
- Kính cong baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40 baèng söù traùng men choáng aåm coù cô
caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 100W - 150W - 250W - 400W
- Coâng suaát keùp: 100/70W - 150/100W - 250/150W 400/250W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:

Đường cong phân bố ánh sáng

- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ49 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 8 – 14m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.

BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)
Boùng cao aùp Metal Halide (aùnh saùng traéng)

100W

150W

250W

400W

100W/70W 150W/100W 250W/150W 400W/150W
100W

150W

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

250W

400W

ROADLIGHTS
ÐÈN CAO ÁP EURO MARS
IP66

IP66

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Euro Mars thích hôïp cho chieáu saùng
ñöôøng phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò,
khu coâng nghieäp, caàu, beán baõi, .v.v.
BẢO HÀNH 3 NĂM

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

315/245mm

220/160mm

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo
tieâu chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø
hôïp vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.

60mm
42mm

620/410mm

MARS2 / MARS1

(Loại lớn / Loại nhỏ)

Intensity [cd/1000lm]

Polar diagram

- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44-IP65 (theo yeâu caàu)
- Caáp baûo veä : Class 1 hoaëc Class 2 (theo yeâu caàu).
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn
tónh ñieän maøu kem, xanh döông, xanh laù, chòu tia
UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang baèng nhoâm tinh khieát ñöôïc ñaùnh
boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa chieáu
saùng.
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E27 / E40 baèng söù traùng men choáng aåm,
coù cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 70W - 100W - 150W- 250W
- Coâng suaát keùp: 100/70W - 150/100W - 250/150W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ42 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 7 – 12m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.

EURO MARS 250HPS

BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)
Boùng cao aùp Matel Halide (aùnh saùng traéng)

70W

100W

70W/50W

100W/70W

70W

100W

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

150W

250W

150W/100W 250W/150W
150W

250W

ROADLIGHTS
ÐÈN CAO ÁP EURO SKY
IP66

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Euro Sky thích hôïp cho chieáu saùng
ñöôøng phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò,
khu coâng nghieäp, caàu, beán baõi, .v.v.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

BẢO HÀNH 3 NĂM

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo
tieâu chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø
hôïp vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.

Ñuoâi ñeøn coù cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng

235/195 mm

780/720/680 mm

348 / 295 mm

Euro Sky-N / Euro Sky - S
(Loại lớn / Loại nhỏ)
Intensity [cd/1000lm]

Polar diagram

- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44
- Caáp baûo veä Class 1.
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn
tónh ñieän maøu kem, xanh döông, xanh laù, chòu tia
UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang baèng nhoâm tinh khieát ñöôïc
ñaùnh boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa
chieáu saùng.
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40/E27 baèng söù traùng men choáng aåm coù
cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 70W-100W - 150W - 250W - 400W
- Coâng suaát keùp: 100/70W - 150/100W - 250/150W 400/250W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ49 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 8 – 14m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.

EURO SKY 250HPS

BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)
Boùng cao aùp Metal Halide (aùnh saùng traéng)

100W

150W

250W

400W

100W/70W 150W/100W 250W/150W 400W/250W
100W

150W

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

250W

400W

ROADLIGHTS
ĐÈN CAO ÁP ROLUX

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm naêng löôïng
Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.
ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Rolux thích hôïp cho chieáu saùng ñöôøng phoá,
ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng nghieäp, caàu,
beán baõi, .v.v.

1405

840

355

255

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:
Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo tieâu chuaån
Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC 60923:1995, IEC
60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø hôïp vôùi TCVN 5828/5829 :
1994.
- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66, ngaên linh kieän IP44.
- Caáp baûo veä Class 1 (hoaëc Class 2 theo yeâu caàu).
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao, sôn tónh ñieän chòu tia
UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät. Coù nhieàu maøu ñeå löïa
choïn: xanh döông, xanh laù, maøu kem, . . .
- Choaù phaûn quang phaân boá aùnh saùng baùn roäng, baèng nhoâm
tinh khieát ñöôïc ñaùnh boùng vaø anoát hoaù beà maët
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu nhieät. Ñoä
chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40 baèng söù traùng men choáng aåm.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Coâng suaát ñeøn: 100W - 400W.
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz
- Boùng ñeøn: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Boä ñieän vaø boùng chaát löôïng cao töø Chaâu aâu
Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ60 vôùi goùc nghieâng 50 - 200.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 8 – 17m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã daøng chæ
caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.

Model

Wattage

Lamp type

Rolux 150MH

150W

Metal Halide

Rolux 250MH

250W

Metal Halide

Rolux 400MH

400W

Metal Halide

Rolux 150HPS

150W

High Pressure Sodium

Rolux 250HPS

250W

High Pressure Sodium

Rolux 400HPS

400W

High Pressure Sodium

Rolux 150+150HPS 150W+150W

High Pressure Sodium

Rolux 150+250HPS 150W+250W

High Pressure Sodium

Rolux 250+250HPS 250W+250W

High Pressure Sodium

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ROADLIGHTS
* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.

ÐÈN CAO ÁP SANTO
IP66

IP66
IP66

* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.
ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Santo thích hôïp cho chieáu saùng ñöôøng
phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng
nghieäp, caàu, beán baõi, .v.v.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

BẢO HÀNH 3 NĂM
100 mm
48-60 mm

365 mm
100 mm

295 mm

825 mm

48-60 mm

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo tieâu
chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø hôïp
vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44.
- Caáp baûo veä Class 1.
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao, sôn tónh ñieän
chòu tia UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät. Coù nhieàu
maøu ñeå löïa choïn: xanh döông, xanh laù, maøu kem, . . .
- Choaù phaûn quang phaân boá aùnh saùng baùn roäng, baèng
nhoâm tinh khieát ñöôïc ñaùnh boùng vaø anoát hoaù beà maët
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40 baèng söù traùng men choáng aåm.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Coâng suaát ñôn & keùp: 150W - 400W HPS / MH.
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ49 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 8 – 14m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn
deã daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.
Model

Coâng suaát

Loaïi boùng

Santo 150MH

150W

Metal Halide

Santo 250MH

250W

Metal Halide

Santo 400MH

400W

Metal Halide

Santo 150HPS

150W

High Pressure Sodium

Santo 250HPS

250W

High Pressure Sodium

Santo 400HPS

400W

High Pressure Sodium

Santo 150/100HPS

150W/100W

High Pressure Sodium

Santo 250/150HPS

250W/150W

High Pressure Sodium

Santo 400/250HPS

400W/250W

High Pressure Sodium

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ROADLIGHTS
* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.

ÐÈN CAO ÁP SUNRISE
IP66

* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.
ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp Sunrise thích hôïp cho chieáu saùng ñöôøng
phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng
nghieäp, caàu ñöôøng, beán baõi, .v.v.

BẢO HÀNH 3 NĂM

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

300 mm
180 mm

665 mm

670mm

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo tieâu
chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø hôïp
vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP55.
- Caáp baûo veä Class 1.
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao, sôn tónh ñieän
chòu tia UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät. Coù nhieàu
maøu ñeå löïa choïn: xanh döông, xanh laù, maøu kem, . . .
- Choaù phaûn quang phaân boá aùnh saùng baùn roäng, baèng
nhoâm tinh khieát ñöôïc ñaùnh boùng vaø anoát hoaù beà maët
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E27 / E40 baèng söù traùng men choáng aåm, coù
cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 70W - 100W - 150W- 250W
- Coâng suaát keùp: 100/70W - 150/100W - 250/150W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ42 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 7 – 12m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.
BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)
Boùng cao aùp Matel Halide (aùnh saùng traéng)

70W

100W
100W/70W

70W

100W

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

150W

250W

150W/100W 250W/150W
150W

250W

ROADLIGHTS
* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.

ÐÈN CAO ÁP TONI
IP66

* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn cao aùp TONI thích hôïp cho chieáu saùng ñöôøng
phoá, ñöôøng cao toác, khu daân cö, khu ñoâ thò, khu coâng
nghieäp, caàu, beán baõi, .v.v.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

BẢO HÀNH 3 NĂM

366 mm

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo
tieâu chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø
hôïp vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44
- Caáp baûo veä Class 1.
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn
tónh ñieän maøu kem, xanh döông, xanh laù, chòu tia
UV vaø yeáu toá thôøi tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang baèng nhoâm tinh khieát ñöôïc
ñaùnh boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa
chieáu saùng.
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E27/E40 baèng söù traùng men choáng aåm coù
cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 70W-100W - 150W - 250W - 400W
- Coâng suaát keùp: 100/70W - 150/100W - 250/150W 400/250W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

730 / 900 / 1100 mm

461 mm

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo caàn ñeøn Þ49 - Þ60.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp tö ø 7 – 14m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû moùc khoaù treân thaân ñeøn.

BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)
Boùng cao aùp Metal Halide (traéng)

70W

100W

150W

250W

400W

100W/70W 150W/100W 250W/150W 400W/150W
70W

100W

150W

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

250W

400W

ROADLIGHTS LED
Greenvision Xceed

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ÑEØN HUYØNH QUANG
AÂM TRAÀN TBS068

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ÑEØN HUYØNH QUANG
CHOÁNG NOÅ

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ÑEØN HUYØNH QUANG
CHOÁNG THAÁM TCW060

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

FLOODLIGHTS
ÐÈN PHA KELA 1000
IP66

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
• Đèn tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương chứng nhận và cấp phép dán
nhãn. Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2008.
The high quality products, fine arts and modern. The high performance and save
energy products, which is certified and labled by Ministry of Industry and Trade of The
Socialist Republic of Vietnam. Quality management standards ISO9001 : 2008.

* Ứng dụng / Application:
Đèn pha KELA thích hợp để chiếu sáng các khu vực rộng lớn như quảng
trường, nút giao thông, nhà ga, sân bay, bến cảng, sân golf, .v.v.
KELA flood lights is lighting ideal for the large area as square, intersections, station,

BẢO HÀNH 3 NĂM

railway stations, airport, port, golf course, etc.

Warranty 3 years

* Đặc điểm kỹ thuật / Features:
Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu
chuẩn Quốc tế và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam:
Products is made by the high-performance European technology, shall be in
accordance with International Standards and suitable with Vietnam Standards:

TCVN 5828/5829:1994, TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN
7722-2-3:2007/ IEC 60598-2-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001,
IEC 60923:1995, IEC 536, BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002.

Hộp linh kiện
Gear box

- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP66.
Optical compartment tightness level IP66, control gear IP66.

- Cấp cách điện: Class 1.
Electrical Insulation: Class 1 .

- Thân đèn và hộp chứa bộ điện bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện
chịu tia UV và yếu tố thời tiết khắc nghiệt. Có nhiều màu để lựa chọn: màu
đen, màu xám, ...
Body and gear box made of die-cast aluminium alloy, finish with polyester power
Chi tiết tay đèn
Bracket detail

painted. There are many colours to choose for your application: black, grey, etc...

- Choá phản quang đối xứng bằng nhôm tinh khiết được đánh bóng và anốt
hoá bề mặt nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng.
The symmetric reflector made of high purity aluminium, polished and chemically
anodized to achieve the best lighting effective.

- Kính đèn bằng thủy tinh cường lực, chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08
Lens made of tempered glass, shock-resistant. Impact resistance IK08.

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt.
Silicon sealing gasket heat-resistant.

- Đui đèn E40 bằng sứ.
E40 socket made of porcelain.

- Bộ điện lắp trên tấm thép mạ, dễ tháo lắp.
Control gear mounted on a removable gear tray, easy assemble and maintenance.

- Công suất / Power:
1000W High Pressure Sodium, 130.000 lumen.
1000W Metal Halide, 80.000 lumen.
- Điện áp hoạt động / Voltage: 220V / 50Hz.
- Sữ dụng bộ điện và bóng đèn hiệu PHILIPS or SYLVANIA
Used controll gear and lamp from PHILIPS or SYLVANIA

* Cách lắp đặt, bảo trì / Installation, maintenance:
- Lắp đặt đèn vào giá đỡ.
Mounting the luminaire on bracket.

- Có thể lắp đặt đèn theo nhiều hướng khác nhau.
Can be installed luminaire in different directions.

- Bảo trì thay thế bộ điện và bóng đèn đơn giản dễ dàng.
Easy and simple for installation and maintenance of the control gear and lamp.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

FLOODLIGHTS
* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.

ÐÈN PHA EURO FLD

* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
IP65

* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn pha Euro FLD thích hôïp ñeå chieáu saùng baûng hieäu
quaûng caùo, coâng trình kieán truùc, nhaø haøng, khaùch saïn,
quaûng tröôøng, nhaø maùy, xí nghieäp, nuùt giao thoâng,
nhaø ga, beán baõi, saân theå thao, .v.v.

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:
BẢO HÀNH 2 NĂM

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo tieâu
chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø hôïp
vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
- Ñoä kín cuûa ñeøn IP65.
- Caáp baûo veä Class 1 (Class2 theo yeâu caàu)
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn tónh
ñieän maøu ñen hoaëc xaùm, chòu tia UV vaø yeáu toá thôøi
tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang ñoái xöùng, baèng nhoâm tinh khieát
ñöôïc ñaùnh boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa
chieáu saùng.
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40 baèng söù traùng men choáng aåm.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Boùng ñeøn hình oáng hoaëc baàu duïc, ñuoâi vaën E40.
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz
LAMP TYPE

High Pressure
Sodium
Metal Halide
Mercury

WATTAGE

150W

250W

400W

150W/100W 250W/150W 400W/250W
150W

250W

400W

-

250W

400W

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët tay ñeøn leân treân thanh ñôõ.
- Coù theå laép ñaët theo caùc höôùng khaùc nhau.
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñôn giaûn deã daøng.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

FLOODLIGHTS
ÐÈN PHA ROYA

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
IP66

* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn pha ROYA thích hôïp ñeå chieáu saùng saùng baûng
hieäu quaûng caùo, coâng trình kieán truùc, nhaø haøng,
khaùch saïn, quaûng tröôøng, nhaø maùy, xí nghieäp, nuùt
giao thoâng, nhaø ga, beán baõi, saân theå thao, .v.v.
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410 mm

165 mm

2xÞ10.5 mm

140.5 mm

535 mm

485 mm

Þ20 mm

376 mm

Kích thöôùc ñeøn vaø chi tieát tay đèn

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:
Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo tieâu
chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø hôïp
vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
- Ñoä kín cuûa ñeøn IP66.
- Caáp baûo veä Class 1 (Class2 theo yeâu caàu)
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn tónh
ñieän maøu ñen hoaëc xaùm, chòu tia UV vaø yeáu toá thôøi
tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang chieáu leäch, baèng nhoâm tinh khieát
ñöôïc ñaùnh boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa
chieáu saùng.
- Kính ñeøn baèng thuûy tinh cöôøng löïc, an toaøn, chòu
nhieät. Ñoä chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E40 baèng söù traùng men choáng aåm.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.

Ñöôøng phaân boá aùnh saùng

- Boùng ñeøn hình oáng hoaëc baàu duïc, ñuoâi vaën E40.
- Coâng suaát ñôn 150W-250W-400W HPS / MH.
- Coâng suaát keùp 150W/100W - 250W/150W 400W/250W HPS/ MH
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët tay ñeøn leân treân thanh ñôõ.
- Coù theå laép ñaët theo caùc höôùng khaùc nhau.
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñôn giaûn deã daøng.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

ÑEØN PHA TANGO4

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TC07
ÑEØN SANTIC
ÐÈN TRANG TRÍ SANTIC
IP66

* Saûn phaåm cao caáp, myõ thuaät, hieän ñaïi.
* Hieäu suaát chieáu saùng cao, ñeøn tieát kieäm
naêng löôïng Boä Coâng Thöông chöùng nhaän.
* Tieâu chuaån ISO 9001 : 2008.

ÖÙng duïng:
Ñeøn Santic thích hôïp ñeå trang trí vaø chieáu saùng
ñöôøng phoá, coâng vieân, quaûng tröôøng, khu vui chôi
giaûi trí, khu daân cö, khu ñoâ thò, nhaø ga, beán baõi . . .
BẢO HÀNH 3 NĂM

Ñeøn ñöôïc saûn xuaát baèng coâng ngheä tieân tieán theo
tieâu chuaån Chaâu AÂu CE vaø tieâu chuaån quoác teá IEC
60923:1995, IEC 60598-1 : 2003, IEC 536 vaø phuø
hôïp vôùi TCVN 5828/5829 : 1994.
580

312
268
590

Ñaëc ñieåm kyõ thuaät:

- Ñoä kín khoái quang hoïc IP66.
- Ñoä kín ngaên linh kieän IP44
- Caáp baûo veä Class 1.
- Thaân ñeøn baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao; beà maët sôn
tónh ñieän maøu xanh laù ñaäm (maøu tieâu chuaån) hoaëc
caùc maøu saéc khaùc theo yeâu caàu, chòu tia UV vaø yeáu
toá thôøi tieát khaéc nghieät, choáng baùm buïi.
- Choaù phaûn quang baèng nhoâm tinh khieát ñöôïc
ñaùnh boùng vaø anoát hoaù nhaèm naâng cao hieäu quûa
chieáu saùng.
- Chuïp ñeøn baèng nhöïa PMMA chòu cô nhieät cao. Ñoä
chòu va ñaäp cuûa kính ñeøn IK08.
- Zoaêng ñeøn baèng Silicon chòu nhieät.
- Ñuoâi ñeøn E27/E40 baèng söù traùng men choáng aåm coù
cô caáu ñieàu chænh nhieàu vò trí boùng.
- Boä ñieän laép treân taám theùp maï, deã thaùo laép.
- Loaïi boùng: High Pressure Sodium, Metal Halide
- Coâng suaát ñôn: 50W - 70W - 100W - 125W- 150W
- Coâng suaát keùp: 70/50W - 100/70W - 150W/100W
- Ñieän aùp hoaït ñoäng 220V / 50Hz

Caùch laép ñaët baûo trì:
- Laép ñaët ñeøn vaøo tay ñeøn Þ34.
- Ñoä cao laép ñaët thích hôïp töø 4 – 8m
- Baûo trì thay theá boä ñieän vaø boùng ñeøn ñôn giaûn deã
daøng chæ caàn môû choát khoaù treân thaân ñeøn.

BOÙNG ÑEØN

COÂNG SUAÁT

Boùng cao aùp Sodium (aùnh saùng vaøng)

50W

70W

100W

150W

70W/50W

100W/70W

150W/100W

Boùng cao aùp Metal Halide (traéng)

50W

70W

100W

150W

Boùng cao aùp Mercury (traéng thuûy ngaân)

80W

125W

160W

-
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LAN CAN

Lĩnh vực áp dụng:
- Dùng để lắp trên thành
cầu, hành lang bảo vệ bờ
kè...
Đặc điểm kỹ thuật:
- Tùy theo yêu cầu Lan
can sẽ được chế tạo từ
thép ống hoặc thép tấm.
- Lan can sau khi chế tạo
được nhúng kẽm nóng
theo tiêu chuẩn ASTM
123.
Lắp đặt:
- Lan can được lắp vào
thành cầu và giữ chặt
bằng các boulon neo.
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LED ROADLIGHTS
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LED ROADLIGHTS
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LED FLOODLIGHTS
ÐÈN PHA MARIN-LED
MARIN-LED

IP66

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
• Đèn tiết kiệm năng lượng Bộ công thương chứng nhận và cấp phép
dán nhãn. Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2015.
The high quality products, fine arts and modern. The high performance and save
energy products, which is certified and labled by Ministry of Industry and Trade
of The Socialist Republic of Vietnam. Quality management standards ISO9001 :
2008.

* Ứng dụng / Application:
Đèn pha MARIN-LED thích hợp để chiếu sáng các khu vực rộng như
quảng trường, nút giao thông, cầu, nhà máy, nhà ga, bến cảng, sân thể
thao, .v.v.
MARIN-LED flood lights is lighting ideal for the large area as square, intersections, bridge, factory, station, railway stations, port, sports grounds, etc.

* Đặc điểm kỹ thuật / Features:
Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu,
tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam:

BẢO HÀNH 5 NĂM
Warranty 5 years

Products is made by the high-performance European technology, shall be in
accordance with International Standards and suitable with Vietnam Standards:

104

446

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN 7722-2-3:2007/ IEC
60598-2-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001, IEC 60923:1995,
IEC 536, BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002.
- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP66.

Optical compartment tightness level IP66, control gear IP66.

- Cấp cách điện: Class 1.

Electrical Insulation: Class 1.

620

- Thân đèn và hộp chứa bộ nguồn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh
điện Polyester ngoài trời. Màu tiêu chuẩn: đen, xám, xanh dương, ...

Body and power supply box made of die-cast aluminium alloy, finish with
outdoor polyester power painted. Standard colour: black, grey, blue, etc ...

- Thấu kính bằng PC chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08.

Lens made of tempered PC, shock-resistant. Impact resistance IK08.

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt.
Silicon sealing gasket heat-resistant.

478

70

Used LED chip from CREE - USA or SAMSUNG - Korea.

36

260
130

- Công suất / Power: 300W, 320W, 340W, 360W, 400W, 460W, 500W.
- Sữ dụng chip LED hiệu CREE USA hoặc SAMSUNG - Korea.

5
0.
Ø2

- Hiệu suất phát quang của LED / luminous efficacy of LED: ≥ 130lm/W.

- Nhiệt độ màu / Colour temperature: 2700K - 6500K.
- Chỉ số màu / Colour pendering index (Ra): > 80 CRI.
- Tuổi thọ của LED / Life of LED: 100.000h.

20.5

- Sữ dụng bộ nguồn hiệu PHILIPS.
Used power supply from PHILIPS.

- Điện áp điện đầu vào / Voltage input: 220V~50/60Hz (100V-277V)
- Hệ số công suất / Power factor: ≥95%
* Cách lắp đặt, bảo trì / Installation, maintenance:
- Lắp đèn lên giá đỡ / Installation the luminaire on bracket.
- Có thể lắp đặt đèn theo các hướng khác nhau.
Can be installed luminaire in different directions.

- Bảo trì thay thế Driver và mô đun LED đơn giản dễ dàng.
Easy simple for installation and maintenance of the Driver and LED modules.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän
No. 0214001

HỢP CHUẨN
TCVN

PUBLIC LIGHTING
ÐÈN CAO ÁP NATILUM
IP66

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.
• Đèn tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương chứng nhận và cấp phép dán
nhãn. Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001:2008.
The high quality products, fine arts and modern. The high performance and save
energy products, which is certified and labled by Ministry of Industry and Trade of The
Socialist Republic of Vietnam. Quality management standards ISO9001 : 2008.

* Ứng dụng / Application:
Đèn NATILUM thích hợp cho chiếu sáng đường phố, đường Quốc lộ,
đường cao tốc, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cầu, bến bãi, .v.v.
NATILUM luminaire is lighting ideal for street, national roadway, highway, residential

BẢO HÀNH 3 NĂM

area, urban area, industrial park, bridge structures, parking area, etc . . .

Warranty 3 years

* Đặc điểm kỹ thuật / Features:

Màu sơn vỏ đèn / Paint color:

Màu kem / Cream

Xanh dương / Blue

Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu
chuẩn Quốc tế và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam:

Xanh lá / Green

Products is made by the high-performance European technology, shall be in
accordance with International Standards and suitable with Vietnam Standards:

770

240

745

TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1:2008, TCVN 7722-2-3:2007/ IEC
60598-2-3:2002, TCVN 4255:2008/ IEC 60529:2001, IEC 60923:1995, IEC
536, BS EN 60598-1:1997, BS EN 62262:2002..
- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP44.
Optical compartment tightness level IP66, control gear IP44.

- Cấp cách điện: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
365

NATILUM

Electrical Insulation class: I or II (on request).

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện chịu tia UV và yếu tố
thời tiết khắc nghiệt. Có nhiều màu để lựa chọn: màu kem, xanh dương,
xanh lá, ...
Body made of die-cast aluminium alloy, finish with polyester power painted .
There are many colours to choose for your application: cream, blue, green, etc...

Intensity (Cd/1000Lm)

Polar diagram

90°

90°
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180
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424

270
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0°

40°

10°
15°

20°

90°

30°
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- Choá phản quang phân bố ánh sáng bán rộng, bằng nhôm tinh khiết được
đánh bóng và anốt hoá bề mặt nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng.
Reflector made of high purity aluminium, polished and chemically anodized to
achieve the best lighting effective.

- Kính đèn bằng thủy tinh cường lực, chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08.
Lens made of tempered glass, shock-resistant. Impact resistance IK08.

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt.
Silicon sealing gasket heat-resistant.

- Đui đèn E40 bằng sứ, có cơ cấu điều chỉnh nhiều vị trí bóng trong chóa.
E40 socket made of porcelain fastened on an ajustable base.

- Bộ điện lắp trên tấm thép mạ, dễ tháo lắp.
Control gear mounted on a removable gear tray, easy assemble and maintenance.

- Bóng đèn Sodium (vàng ấm) hoặc Metal Halide (trắng).
High Pressure Sodium (warm yellow) or Metal Halide (white).

- Công suất / Power: 100W, 150W, 250W, 400W, 100W/70W, 150W/100W,
250W/150W, 400W/250W.
- Điện áp hoạt động / Voltage:: 220V / 50Hz.
- Sữ dụng bộ điện và bóng đèn hiệu PHILIPS, SYLVANIA, KAZATEC
Used controll gear and lamp from PHILIPS, SYLVANIA, KAZATEC

* Cách lắp đặt, bảo trì / Installation, maintenance:
0

0

- Lắp đặt đèn vào cần đèn Ø60 với góc nghiêng 5 - 15 .

0

0

Mounting the luminaire on the arm of lights Ø60 with tilt angle of with 5 - 15 .

- Độ cao lắp đặt thích hợp tư 8m – 14m.
Suitable pole high installation: from 8m to 14m.

- Bảo trì thay thế bộ điện và bóng đèn đơn giản dễ dàng.
Easy and simple for installation and maintenance of the control gear and lamp.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

HỢP CHUẨN
TCVN
No. 0214001

ÑEØN PHA
Contempo LED
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LED FLOODLIGHTS
ÐÈN PHA RADO-LED

• Sản phẩm cao cấp, mỹ thuật, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.

RADO-LED

IP66

• Đèn được chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN và tiết kiệm năng lượng
được Bộ Công Thương chứng nhận cấp phép dán nhãn.
• Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001.

* Ứng dụng:
Đèn pha Rado-LED thích hợp để chiếu sáng các khu vực như quảng
trường, nút giao thông, cầu đường, đường hầm, nhà máy, nhà ga, bến
cảng, sân thể thao, .v.v.

* Đặc điểm kỹ thuật:

BẢO HÀNH 5 NĂM
Warranty 5 years

428

Ø1

2

20

40

482

5

384

144

172

20

3
Ø1

12

210

RADO-IV
338

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007 (IEC
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008), TCVN 7722-2-3:2007 (IEC
60598-2-3:2002), TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN
10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC
62717:2014), TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1:2003), TCVN 9892
(IEC 62384), TCVN 8241-4-5 (IEC 61000-4-5), CISPR 15/TCVN 7186,
LM79, LM80, RoHS, ISO 9001.
- Có bảng dữ liệu về phân bố cường độ sáng theo QCVN
07-7:2016/BXD.

4

299

133

Đèn được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu,
tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam:

- Độ kín khối quang học IP66, ngăn linh kiện IP66.
- Cấp cách điện: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
Ø1

20
10.5

35

390

0.5
150

- Bộ phận quang học bằng thấu kính chuyên dụng.

16.5
154

1
Ø1

- Kính đèn bằng thủy tinh cường lực, chịu nhiệt. Độ chịu va đập IK08.

RADO-III
250

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện Polyester ngoài
trời. Màu sơn tiêu chuẩn: đen, nâu đen, xanh dương, xanh lá.

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu nhiệt.
4

222

93

- Công suất:
RADO-I: 20W - 30W - 40W - 45W
RADO-II: 50W - 60W - 70W - 75W - 80W

Ø1

RADO-III: 90W - 100W - 120W - 145W - 150W

20
10.5

30

310

0.5
150

- Hiệu suất phát quang của LED ≥ 130lm/W.

RADO-II
176

RADO-IV: 180W - 200W - 240W - 250W - 280W
- Sữ dụng chip LED Bridgelux - USA hoặc CREE - USA (LM80)

15.5
135

1
Ø1

- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 100lm/W.
2.5

152

66

- Nhiệt độ màu: 3000K (ánh sáng vàng ấm), 4000÷4250K (ánh sáng
trắng tự nhiên), 5000÷6500K (ánh sáng trắng lạnh).
- Chỉ số hiển thị màu (Ra): > 70 CRI, 80 CRI, 90 CRI .

Ø8

- Sữ dụng bộ nguồn PHILIPS hoặc Meanwell.

15

.5
Ø6

12.5
93.5

80

8.5

25

206

.5

RADO-I

- Điện áp đầu vào: 165 ÷ 275VAC / 50-60Hz (hoat động 90÷305V).
- Hệ số công suất: ≥95%
- Có thể điều chỉnh tiết giảm công suất từ 2 đến 5 mức (tùy chọn)
- Bộ chống sét 10KV PHILIPS.
- Tuổi thọ của LED, Driver và bộ chống sét đạt 70.000 giờ.

* Cách lắp đặt, bảo trì:
- Lắp đèn trực tiếp lên giá đỡ.
- Có thể lắp đặt đèn theo các hướng khác nhau..
- Độ cao lắp đặt thích hợp từ 5m – 25m.
- Bảo trì thay thế Driver và mô đun LED đơn giản dễ dàng.

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän
No. 0214001

HỢP CHUẨN
TCVN

SOLAR LED STREETLIGHT
SOLAR LED STREET LIGHT SYSTEM CONFIGURATION

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN CHIEÁU SAÙNG

Lighting control box

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ NOUVO

Truï trang trí NOUVO

Cét NOUVO b»ng gang ®óc
§Õ gang ®óc NOUVO
Th©n cét b»ng èng nh«m ®Þnh h×nh
§Ìn Jupiter-A
Cöa cét : 175 x 110 mm
Khung mãng : M16x240x240x500 mm
L¾p c¸c bãng:
- C¸o ¸p thñy ng©n M80, 125W
- C¸o ¸p Sodium S70W
- Compact 20W E27

420

600

MÆt c¾t th©n cét

Ch©n ®Õ cét

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ NOUVO

Truï trang trí NOUVO

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ NOUVO
- Ñeá truï baèng gang ñuùc trang trí
- Thaân truï baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao D108x3mm
- Baûo veä baèng anot hoùa beà maët
- Chuøm tay ñeøn TH-12-4 nhaùnh
- Truï vaø tay ñeøn sau khi saûn xuaát ñöôïc sôn
trang trí maøu xanh ngoïc, xanh ñen, xanh laù ...
- Laép ñeøn caàu D400 Clear hoaëc JUPITER
hoaëc TULIP hoaëc caùc loaïi ñeøn trang trí khaùc
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W
keøm boä ñieän

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ
ÑEØN JUPITER
Truï trang trí baèng theùp

420

600

Cét trang trÝ lµm b»ng thÐp èng D114 vµ D76
Cét sau khi gia c«ng m¹ nhóng kÏm vµ
s¬n trang trÝ mµu xanh rªu hoÆc mµu ®en.
§Ìn Jupiter
Cöa cét : 80 x 250 mm
Khung mãng : M16x220x220x500 mm
L¾p c¸c bãng:
- C¸o ¸p thñy ng©n M80, 125W
- C¸o ¸p Sodium S70W
- Compact 20W E27

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ ARLEQUIN

Truï trang trí ARLEQUIN

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ ARLEQUIN
- Thaân truï baèng nhoâm ñuùc aùp löïc cao
- Baûo veä baèng anot hoùa beà maët
- Chuøm tay ñeøn 2 nhaùnh, 2 nhaùnh, 4 nhaùnh
- Truï vaø tay ñeøn sau khi saûn xuaát ñöôïc sôn
trang trí maøu xanh laù, maøu ñen, ...
- Laép ñeøn caàu D400 hoaëc JUPITER hoaëc TULIP
hoaëc caùc loaïi ñeøn trang trí khaùc
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W
keøm boä ñieän

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 1 ĐÈN CẦU D400

TRUÏ TRANG TRÍ ARLEQUIN - CHUØM TAY + 4 ÑEØN CAÀU

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 4 ĐÈN CẦU D400

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 4 ĐÈN JUPITER

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 4 ĐÈN TULIP

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 2 ĐÈN CẦU D400

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRỤ ARLEQUIN
LẮP 2 ĐÈN JUPITER

TRUÏ THU PHAÙT SOÙNG TÍN HIEÄU
Transceiving wave and signal mast

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ BAÙT GIAÙC COÂN LIEÀN CAÀN

Coherent octagonal cone pole and arm

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ BAÙT GIAÙC COÂN
Octagonal cone pole

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ CHOÁNG SEÙT
Lightning mast

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ DAØN ÑEØN COÁ ÑÒNH

Mast with fixed lighting frame

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ DAØN ÑEØN NAÂNG HAÏ
Movable floodlight mast

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ DC - 01

Truï trang trí DC - 01

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ DC01-CH06-4

Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

CH06-4

CH06-5

GAÉN ÑEØN CAÀU D400

GAÉN ÑEØN CAÀU D300

300

300
Þ500

5000

- Ñeá truï DC01 baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng oáng theùp D90/76mm maï keõm sôn trang trí
- Chuøm tay ñeøn CH06-4 baèng nhoâm ñuùc + 4 ñeøn caàu D400
- Ñeøn caàu D400 baèng nhöïa PE traéng ñuïc IP ≥ 54
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W - 35W - 40W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

Theùp Þ76

THAÂN THEÙP
TRUÏ TRANG TRÍ DC01 - ÑEØN CAÀU D400

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

300

CHAÂN ÑEÁ COÄT

TRUÏ TRANG TRÍ TC - 05B
Truï trang trí TC - 05B
TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC05B-TH04 + ÑEØN CAÀU D400
- Ñeá truï TC05B baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí hoaëc
baèng oáng nhoâm soïc D108mm sôn trang trí
- Chuøm tay ñeøn TH04-4 nhaùnh + 4 ñeøn caàu D400
hoaëc chuøm tay ñeøn TH04-5 nhaùnh + 5 ñeøn caàu D400
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän
Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

TH-04-4

TH-04-5

GAÉN ÑEØN CAÀU HOA SEN

1550

340

GAÉN ÑEØN CAÀU HOA SEN

480

3700

4880

1080

Þ108

THAÂN GANG
THAÂN NHOÂM

TRUÏ TRANG TRÍ TC05B - CHUØM TAY TH-04 + ÑEØN CAÀU

340

CHAÂN ÑEÁ COÄT

1550

Þ108

THAÂN GANG
THAÂN NHOÂM

TRUÏ TRANG TRÍ TC05B - TAY MAI CHIEÁU THUÛY + ÑEØN NÖÕ HOAØNG

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

340

CHAÂN ÑEÁ COÄT

480

340

3700

4500

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC05B + ÑEØN NÖÕ HOAØNG
- Ñeá truï TC05B baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí hoaëc
baèng oáng nhoâm soïc D108mm sôn trang trí
- Ñeøn Nöõ hoaøng hoaëc ñeøn trang trí khaùc
- Loaïi boùng Compact 50W - 75W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

TRUÏ TRANG TRÍ TC - 06
Truï trang trí TC - 06

Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

TH-04-4

TH-04-5

TRUÏ TRANG TRÍ TC06 - CHUØM TAY TH-04 + ÑEØN CAÀU

GAÉN ÑEØN CAÀU D300

260

1100

GAÉN ÑEØN CAÀU D400

260
Þ408

3700-4000

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC06-TH04
- Ñeá truï TC06 baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí
hoaëc baèng oáng theùp maï keõm sôn tónh ñieän
- Chuøm tay ñeøn TH04-4 nhaùnh + 4 ñeøn caàu D400
hoaëc chuøm tay ñeøn TH04-5 nhaùnh + 5 ñeøn caàu D300
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

Thep Þ76

Þ76

THAÂN THEÙP

THAÂN GANG

260

CHAÂN ÑEÁ COÄT

Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

TH-06-4

TH-06-5

GAÉN ÑEØN CAÀU D300

260

1100

GAÉN ÑEØN CAÀU D400

260
Þ408

3700

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC06-TH06
- Ñeá truï TC06 baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí
hoaëc baèng oáng theùp maï keõm sôn tónh ñieän
- Chuøm tay ñeøn TH06-4 nhaùnh + 4 ñeøn caàu D400
hoaëc chuøm tay ñeøn TH06-5 nhaùnh + 5 ñeøn caàu D300
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

Thep Þ76

Þ76

THAÂN THEÙP

THAÂN GANG

TRUÏ TRANG TRÍ TC06 - CHUØM TAY TH-06 + ÑEØN CAÀU

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

260

CHAÂN ÑEÁ COÄT

TRUÏ CHIEÁU SAÙNG SAÂN VÖÔØN

Garden lighting pole
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TRUÏ TROØN COÂN LIEÀN CAÀN
Coherent round cone pole and arm

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TROØN COÂN
Round cone pole

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

TRUÏ TRANG TRÍ TC - 07
Truï trang trí TC - 07

Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

TH-04-4

TH-04-5

TRUÏ TRANG TRÍ TC07 - CHUØM TAY TH-04 + ÑEØN CAÀU

GAÉN ÑEØN CAÀU D300

260

1400

GAÉN ÑEØN CAÀU D400

260
Þ430

4000

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC07-TH04
- Ñeá truï TC07 baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí
hoaëc baèng oáng theùp maï keõm sôn tónh ñieän
- Chuøm tay ñeøn TH04-4 nhaùnh + 4 ñeøn caàu D400
hoaëc chuøm tay ñeøn TH04-5 nhaùnh + 5 ñeøn caàu D300
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

Thep Þ76

Þ76

THAÂN THEÙP

THAÂN GANG

260

CHAÂN ÑEÁ COÄT

Chuøm ñeøn 4 nhaùnh

Chuøm ñeøn 5 nhaùnh

TH-06-4

TH-06-5

TRUÏ TRANG TRÍ TC07 - ÑEØN SANTIC

GAÉN ÑEØN CAÀU D300

260

1400

GAÉN ÑEØN CAÀU D400

260
Þ440

4000

TRUÏ ÑEØN TRANG TRÍ TC07-TH06
- Ñeá truï TC07 baèng gang ñuùc sôn trang trí
- Thaân truï baèng gang ñuùc sôn trang trí
hoaëc baèng oáng theùp maï keõm sôn tónh ñieän
- Chuøm tay ñeøn TH06-4 nhaùnh + 4 ñeøn caàu D400
hoaëc chuøm tay ñeøn TH06-5 nhaùnh + 5 ñeøn caàu D300
- Loaïi boùng Compact 18W - 20W - 23W - 26W
hoaëc boùng cao aùp SON 70W, MH 70W keøm boä ñieän

Thep Þ76

Þ76/90

THAÂN THEÙP

THAÂN GANG

Giaûi phaùp chieáu saùng toaøn dieän

260

CHAÂN ÑEÁ COÄT

