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کاتالوگ چراغ استخر و سونا



چراغ های استخری در دو مدل رو کار (بدون کاسه ) و تو کار (با کاسه (تولید می شوند.



امروزه بسیاری از سازندگان و کارفرمایان با استفاده از چراغ های استخر و نوورپردازی زیبوای
آن به عنوان یکی از تزئینات مکمل زیبایی در محوطه و فضوای اسوتخرها توجوه و تحسوین
بازدید کنندگان و استفاده کنندگان از استخرها را خصوصا در شب برانگیخته اند.



چراغ های استخر معموال از جنس هالوژنی LEDو  SMDمی باشند.



چراغ های استخر هالوژنی معموال تک رنگ و چراغ های اسوتخر  LEDو  SMDدر دو نوو
تک رنگ و یا رنگی ( 14رنگ) تولید می شوند.



مزیت چراغ های استخری  LEDو  SMDنسبت به نو هالوژنی آن ها ایون اسوت کوه اوال
حرارت زیادی از خود تولید نمی کنند در نتیجه اگر استخر بدون آب باشد ایون چوراغ هوای
استخری آسیب نمی بینند و ثانیا عمر کارکرد باالتری دارند .همچنین چراغ هوای اسوتخری
LEDو  SMDدارای رنگ های متنوعی می باشند.



با توجه به اینکه در تاسیسات روشنایی و الکتریکی استخر های شونا اسوتخر هوای تزئینوی
جکوزی ها سونای خشک و سونای بخوار بوه دلیول خاصویت رسوانایی بواالی آب و ماهیوت
مرطوب فضای استخر احتمال ایجاد شوک الکتریکی و آسیب های جانبی بسیار زیاد است .به
همین دلیل جهت روشنایی داخلی آنها هیچ گاه از برق AC 220شهری استفاده نمی شود و
چراغ های هالوژنی و یا  LEDبا ولتاژ V 12و یا V 24را جایگزین آنها می کنند.
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از آنجا که تاسیسات روشنایی داخل کاسه اسوتخر (چوراغ هوای اسوتخری) در تمواس بوا آب
استخر خنک می شوند تمامی تاسیسات روشنایی زیر آبی حودالل بایود بوه انودازه cm 50
پائین تر از سطح آب استخر نصب شوند مگر در موواردی کوه بور مبنوای طراحوی و سواخت
تاسیسات مربوطه بر مبنای عمق کمتری انجام گرفته باشد.




چراغ استخری باید کامال ضد آب بوده و دارای استاندارد  IP68باشد.
چراغ آبنما و چراغ استخری به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی حتما باید دارای ولتاژ
کارکردی  12تا  24ولت باشد .به همین خاطر لبل از مسیر سیمکشی تغذیه یا ترانس نصب
میگردد تا ولتاژ را کم کند.



هرچه فاصله ترانس از چراغ استخری بیشتر باشد باید از سیمی با لطر بیشتر استفاده نمود.



لطر سیم مورد استفاده عالوه بر مسافت بین ترانس و چراغها به تعداد و توان چراغها نیز
بستگی دارد.



از دیگر مواردی که در خرید چراغ استخری باید مورد توجه لرار داد فناوری به کار رفته در چراغ
درجه حفاظت چراغ (ضد آب بودن آن) زاویه تابش لنز تعداد و توان چراغهای مورد نیاز استخر
سونا و جکوزی لابلیت تولید نور در رنگ های مختلف  RGBو ضمانتنامه رسمی آن است.
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام
به آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا
انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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