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تولیدکننده محصو�ت روشنایی

فال�ن



فال�ن

بسمه تعالى

 شــرکت ایمــن ســازان اوان بــا ســابقه 20 ســاله در زمینــه محصــوالت الکترونیکــى، پس از ســال ها فعالیت
ــا" و ــتیبانى ها و مانع زدایى ه ــد، پش ــام "تولی ــه ن ــال 1400 ب ــذارى س ــه نامگ ــه ب ــا توج ــد، ب ــه رش  رو ب

 سیاست   هاى کالن کشور، تصمیم به تولید محصوالت روشنایى نموده است.ا
ــه صنایــع روشــنایى، ایــن ــد متعــال و ســرمایه گذارى صــورت گرفتــه و نیــاز کشــور ب ــا لطــف خداون  ب
ــژه ــه وی ــنایى در منطق ــوالت روش ــد محص ــه تولی ــداث کارخان ــه اح ــدام ب ــال 1400 اق ــرکت در س  ش

اقتصادى پیام نموده است.ا
ــا ــا و ب ــن مدل ه ــتانداردهاى الزم، در جدیدتری ــس از کســب اس ــن شــرکت پ ــون محصــوالت ای  هم اکن

قابلیت هاى فنى مناسب در زمینه چراغ هاى فوق کم مصرف          در سه مدل:ا

               پنل هاى سقفى                                                                                                  
چراغ هاى خطى        در ابعاد مختلف                                                                
پروژکتورهاى         متفاوت                                                                                   

.
 در سراســر کشــور در اختیــار مشــتریان قــرار مى گیــرد. هــدف اصلــى شــرکت کســب رضایــت مشــترى

و توسعه خدمات پس از فروش به تمامى مشتریان، در کمترین زمان ممکن مى باشد. ا
 لــذا شــبکه فــروش مســتقل و قــوى از مزیت هــاى برنــد فالکــن در صنایــع روشــنایى بــوده اســت. هــدف

اصلى استفاده بهینه از انرژى و کاهش هزینه هاى مربوطه براى مشتریان مى باشد. ا
 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در زمینــه محصــوالت روشــنایى مى توانیــد در ســاعات ادارى بــا واحــد

  فروش شرکت تماس حاصل نمایید.ا
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پنل سقفی توکار

ماه گارانتی  12وات7



تیان
پنل سق�� تو�ار 7 وات

مهتابی          یخی     آفتابی



                       ابعاد                       توان                     ولتاژ                   شار نوری            طول عمر           قطر برش سقف      رده م�ف انرژی 

11    11   3.57 W220 V80ساعت لومن mmA+ 50015000 x x

(cm)

WC

7
11 cm

11 cm

8 cm

جدول مشخصات

تیان
 وات

3.5 cm



مهتابی          یخی     آفتابی

وات دور طلقی پنل سق�� تو�ار 7

سارین



وات دور طلقی 7

سارین
جدول مشخصات

12 cm

12 cm

8 cm

4 cm

                       ابعاد                        توان                     ولتاژ                   شار نوری            طول عمر           قطر برش سقف      رده م�ف انرژی 

12    12    4 7 W220 V80ساعت لومن mmA+ 50015000 x x

WC

(cm)



پنل سقفی توکار

  انتقال حرارت
 استفاده از ورقه آلومینیومی

پشت بُرد، جهت انتقال گرما

  LED
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