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LINE VIEW

LINE VIEW NV 30

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• 3.5cm width with an aluminum extruded 
housing
• IP67 damp and moisture proof , IK10 protection
• Anti UV PMMA  diffuser
• Easy mounting for continuous installation
• Suitable for using in outdoor places
• High efficiency LED SMD strip with L90F50 
50000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Available also with RGB led 
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ لاین ویو 

تولید در عرض 3/5 سانتیمتر بهمراه پروفیل آلومینیوم جانبی
و    IP67حفاظتــی بــا درجــه  غبــار  و  گــرد  و  آب  برابــر  در  مقــاوم 

IK10 ای  ضربــه  مقاومــت 
UV پوشش اکریلیک مقاوم در برابر
قابلیت تولید در طول های سفارشی

نمــای ســاختمان،   ( اســتفاده در فضــای خارجــی  بــرای  مناســب 
و..( معابــر  و  پارکینــگ 

50000h با بازده بالا و طول عمر بیش از LED SMD نوار
ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 90 و مک آدام 3

RGB امکان سفارش با رنگ نور
درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بیش از 0.97

RGB

چــراغ لایــن ویــو بــا قابلیــت کاربــرد در شــرایط ســخت آب و هوایــی و فضــای خارجــی ســاختمان هــا و بــا دارا بــودن نــور یکنواخــت و بــدون تغییــر پــس از گذشــت 
زمــان، زیبایــی بــی نظیــر روشــنایی خطــی را بــه نمــای خارجــی ســاختمان مــی افزایــد.
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Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NV 30 100 PMi 6.2 - 11.2 w 107 Lm/w 600-1190 Lm 1000 mm

NV 30  150 PMi 12.4 - 22.4 w 107 Lm/w 1200-2380 Lm 1500 mm

NV 30 200 PMi 18.6 - 33.8 w 107 Lm/w 1800-3570 Lm 2000 mm
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 اســتفاده از درپــوش شــفاف جهــت عبــور نــور و
حــذف ســایه در محــل اتصــال چــراغ هــا

  LED RGB چــراغ هــای خطــی ســری ویــو نورانــه بــا اســتفاده از نــوار هــای
امــکان اجــرا بــا انــواع رنــگ نــور را فراهــم مــی آورد؛ تغییر رنــگ یکنواخت 

و عــدم وجــود خیرگــی از مزایــای ایــن چــراغ اســت.

 ( IP65 یــا IP67 کلیــه اتصــالات اســتفاده شــده در چــراغ لایــن ویــو داری
مقــاوم در برابــر نفــوذ آب و گــرد غبــار(  مــی باشــد و امــکان  دسترســی به کلیه 

قطعــات چــراغ وجــود دارد

Nooraneh RGB “View” linear luminaires provides variety of 
light colors, Uniform color changing and the lack of glare is 
one of the key features of this luminaire.

ALL THE CONNECTIRS USING IN LINE VIEW SYSTEM ARE 
ARE IP65 , IP67 PROTECTED AND ACCESSIBLE IN TIME OF 
ANY FAULT.
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