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طراحی مهندسی با تکنولوژي روز

 استفاده از تیم آموزش دیده و متعهد 

منطبق بر استاندارد بین المللی

بیش از دو دهه تجربه طراحی و تولید محصوالت الکترونیکی

 استفاده از قطعات اصلی با مارك هاي معتبر

2
 تست تک تک محصوالت قبل از بسته بندي نهایی

 دو سال گارانتی تعویض 

تاریخ انقضاي گارانتی 

ANSI



اینورتر المپ مهتابی  پایا

مشخصات فنی اینورتر هاي مهتابی پایا 

مشخصات بدنھ باالست : 

بدنھ باالست از جنس ABS با تحمل حرارتي C 120 مي باشد. ابعاد بدنھ مانند شکل زیر است : 

160mm

32m
m

43mm

امروزه براي روشنایي داخل وسایل حمل و نقل از المپ فلورسنت استفاده مي شود. براي راه اندازي این المپ ھا نیاز بھ اینورتر

مھتابي ( باالست الکترونیکي DC ) مي باشد. عالوه بر آن برای روشنایي اضطراري  ، تابلوھا و مکان ھایي با ولتاژ برق پایین نیز 

از اینورتر مھتابي استفاده مي شود. 

اینورتر مھتابي پایا با خروجي ھاي تک المپ و دو المپ در دو تیپ کاربردي تولید مي شود. مزایاي اینورتر پایا نسبت بھ نمونھ ھاي 

مشابھ عبارتند از : 

- حداکثر توان بھ المپ منتقل مي شود. 

- المپ با حداکثر طول عمر کار مي کند. 

- تلفات کم و طول عمر باال

- ولتاژ راه انداز کافي بوده و در شرایط بحراني المپ بھ راحتي روشن مي شود.

IP50  : کد حفاظت

18W-20W-36W-40W : توان ھاي خروجي

  T8-T10  : نوع المپ مصرفي

  ANSI C.82.11-1993 : استانداردھاي رعایت شده

وزن باالست : 150 گرم 
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تست ریپورت اینورتر مھتابي پایا :

INPUT VOLTAGE V   %20 DC

PARAMETER

BF

SOUND CLASS

START METHOD

LONGEVITY

TEMPERATURE RANGE

END OF LIFE LAMP

>80%

RAPID      

CLASS A

NO

35000H

-15 < T < 60

+_

تیپ 4 تیپ 5

CF <1.54

V   %20 DC

>80%

PROGRAMED     

CLASS A

YES

40000H

-15 < T < 60

+_

<1.54

مقادیر اندازه گیري شده معیارھاي استاندارد بین المللي ANSI C.82.11-1993 را بر آورده مي کند. 

مدل هاي اینورتر مهتابی پایا 

MOSFET TECHNOLOGY 

PAYA   PT4-DC تک المپ DC تیپ 4

PAYA   PT5-DC تک المپ DC تیپ 5

IC BASE

MOSFET TECHNOLOGY 

IC BASE
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گارانتی اینورتر المپ مهتابی پایا 

کلیھ مدل ھاي باالست پایا دو سال گارانتي تعویض دارند. تاریخ انقضاي گارانتي روي بدنھ باالست درج شده است. خرابي بر اثر

موارد زیر شامل گارانتي نمي شود : 

- آب خوردگي باالست 

- خرابي بر اثر شکستگي و تغییر شکل ظاھري باالست 

- خرابي بر اثر دستکاري قسمت ھاي داخلي باالست 

MOSFET TECHNOLOGY 

PAYA   PD4-DC دو المپ DC تیپ 4

IC BASE

لطفا در صورت نیاز به مشاوره در ساعات اداري با تلفن 44225458-021 تماس حاصل فرمایید. 
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