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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



باالست ھاي تیپ 3 براي مصارف معمولي روشنایي مناسب است. طول عمر آن 30000 ساعت و دو سال گارانتي  تعویض دارد. این تیپ با 

تکنولوژي باالست ھاي الکترونیکي SELF OSCILATION  و ترانزیستورھاي BJT طراحي شده برخي از مشخصات فني آن عبارتند از : 

PAYA   PT3 تک المپ تیپ 3

PAYA   PD3-8OUT دو المپ هشت خروجی تیپ 3 

نحوه سیم کشي اين  مدل براي قاب ھاي مھتابي دو المپ مناسب است.

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

PAYA   PD3-7OUT دو المپ هفت خروجی تیپ 3 

نحوه سیم کشي اين مدل براي قاب ھاي FPL و FML  مناسب است.

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

PAYA   PD3 دو المپ دو طرف خروجی تیپ 3 

نحوه سیم کشي اين مدل براي قاب ھاي FPL و FML  مناسب است.

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

20000



PAYA   PD3-7OUT  55W دو المپ 55 وات تیپ 3 

PAYA   PC3 سه المپ تیپ 3 

 اين مدل با تکنولوژي پیشرفته ترانزيستورھاي MOSFET طراحي شده است.

 اين مدل با تکنولوژي پیشرفته ترانزيستورھاي MOSFET طراحي شده است.

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H

PAYA   PT3  55W تک المپ 55 وات تیپ 3 

PF>0.55                THD<%70           BALLAST LIFE>20000H
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محافظ جهش ولتاژ ورودي 

حفاظت در برابر المپ معیوب 
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