
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

95  

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

 مکسیچراغ استخر ا کاتالوگ

 

 .چراغ استخر ایمکس از سری محصوالت شرکت استرالیایی ایمکس می باشد 

  ننده تمامی تجهیزات استخر و سونا و جکوزی می باشد. ایمکس تولید ک 

  این برند به دلیل کیفیت مطلوب و داشتن قیمت مناسب نسبت به دیگر برندهای تجهیزات

 استخر از محبوبیت زیادی برخوردار است.

   عالوه بر تجهیزات اصلی استخر، لوازم جانبی استخر مثل چراغ استخر نیز از محصوالت

 ایمکس می باشد. 

 ین چراغ ها قابل استفاده در استخر و هم در سونا می باشند.ا 

  چراغ استخر ایمکس در پرتودهی ها و رنگ بندی های متفاوت در مدل هاب هالوژنی و LED 

  .تولید و عرضه می شوند

 چراغ استخر ایمکس در مدل های روکار و توکار در رنگ بندی های مختلف تولید می شوند. 

 ویژگی های چراغ استخر و سونا ایمکس 

  چراغ استخر ایمکس به دلیل داشتن رنگ های طبیعی محیطی آرام بخش و دل انیز را فراهم

 .می نماید
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  وات می باشد 75تا  8توان چراغ های استخر ایماکس از. 

 در مدل های روکار و توکار )با کاسه( و LED تولید می شوند. 

 اخته شده که کم مصرف هستن و توان روشنایی باالیی دارندکیت روشنایی از پنل نازکی س. 

 چراغ های LED  برابر عمر بیشتری دارند 10استخر ایمکس نسبت به چراغ های هالوژنی. 

  درصد اتالف انرژی دارند90چراغ های هالوژنی معموال. 

 چراغ های LED ایمکس دارای کنترل از راه دور هستند. 

 چراغ استخر ایمکس مدل UT500 ضد آب هستند و مقاومت باالیی در برابر رطوبت دارند. 

 چراغ استخر ایمکس مدل p300 p cw  توکار بوده و برای استخرهای بتنی، فایبرگالس و

 .سیمانی مناسب می باشد

 تولید کشور چین و تحت لیسانس استرالیا 

 دارای یک سال گارانتی 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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