
Ofogh-Two color coating-SMD 2835-180P-HV       180دوالین افق با تراکم 2835ریسه اس ام دی

Ofogh-Neon Flex 2835-108P-LV&HV 108ال ای دی افق با تراکم 2835ریسه نئون فلکسی 

Ofogh-SMD5050-60P-RGB-HV 60با تراکم 5050ریسه اس ام دی آر جی بی 

Ofogh-SMD 2835&5050 - 60&120P-LV&HV   (                                60تراکم )5050-(120و 60تراکم )2835ریسه اس ام دی

Ofogh-Linear Lighting 2835-144P-HV 144خطی افق با تراکم 2835ریسه 



230V twinkle

OFOGH Neon Flex 2835-108P-LV&HV



OFOGH Neon Flex Led Strip LIGHT

:مشخصات محصول 

DC24V/ AC120V/220V/230V/240V: ولتاژ ورودی 

وات 8وات و 6: قدرت 

SMD 2835: نوع چیپ 

– 15*26( : میلیمتر)ابعاد  18*10 – 16*8 

6*10: ( میلیمتر) PCBبردقطر

پوشش پی وی سی: مواد سازنده 

(AC)متر 1و (DC)اینچ 12: ابعاد برش 

IP65: درجه حفاظت الکتریکی 

ال ای دی در هر متر108: تراکم ال ای دی ها در هر متر 

(AC)متر 50و (DC)متر20: بیشترین ابعاد 

: ویژگی های محصول 

 ضدUV جهت استفاده در محیط های خارجی

 ترکیبی از انعطاف پذیری و دوام باال

 گارانتیدارای یکسال

 قابلیتDimmable



Neon Flex Led  Strip LIGHT

سفید سفید گرم  قرمز زرد سبز آبی



جدول اطالعات فنی ریسه نئون فلکسی افق           

مدل      U500 Remark

ولتاژ کارکرد 220/230/240V

(وات)قدرت  8W

نمود رنگ شاخص
(CRI)

80

درجه حفاظت الکتریکی
(IP)

65

برشابعاد 1meter

بیشترین طول 50meter

Color : 2700K/3000K/4000K/6500K/Red/Blue/Green/Yellow/Pink/Purple/Amber/RGB



Neon Flex-Connector type



Application

Outdoor lighting

Model lighting

Indoor Show 

room Neon flex 

installation  

Outdoor lighting



230V twinkle

OFOGH-SMD2835&5050-60&120P- LV& HV



OFOGH-SMD2835&5050-60&120P- LV& HV

:مشخصات محصول 

DC24V/ AC120V/220V/230V/240V: ولتاژ ورودی 

وات4/5-8: قدرت 

 SMD 2835-5050: نوع چیپ 

میلیمتر5-8: ( میلیمتر) PCBبردقطر

پوشش پی وی سی سفید: مواد سازنده 

متر 1-اینچ 12: ابعاد برش 

IP65: درجه حفاظت الکتریکی 

ال ای دی در هر متر120-60: تراکم ال ای دی ها در هر متر 

متر 50: بیشترین ابعاد 

: ویژگی های محصول 

 منحصر به فرد به منظور بهتر دیده شدن ال ای دی ها طراحی

 قابلیتDimmable

 ضدUV جهت استفاده در محیط های خارجی

دارای انعطاف و قدرت ساطع کردن بیشتر نور

PVCسوزی را بسیار بکاررفته در این محصول می تواند ریسک آتش

. کاهش دهد 



افق 5050و 2835جدول اطالعات فنی ریسه اس ام دی 

مدل 60تراکم –2835ریسه  120تراکم –2835ریسه  60تراکم–5050ریسه 

ولتاژ کارکرد 220/230/240V 220/230/240V 220/230/240V

(وات)قدرت  4.5 7 8

نمود رنگ شاخص
(CRI)

80 80 80

درجه حفاظت الکتریکی
(IP)

65 65 65

برشابعاد 1meter 1meter 1meter

بیشترین طول 50 50 50

Remark: CRI can be in 70/80/90

And Color:2700K/3000K/4000K/6500K/Red/Blue/Green/Yellow/Pink/Purple/Amber/RGB(5050)



230V twinkle

SMD2835-120P-8W



230V twinkle

SMD2835-120P-8W SMD5050-60P-8W



Application

Indoor lighting Decorative lighting

Arched lighting Outdoor lighting



230V twinkle

OFOGH-Crystal-2835-180P Strip Light



OFOGH-Crystal Two Color Coating -2835-180P Strip Light

:مشخصات محصول 

AC220V/230V/240V: ولتاژ ورودی 

وات11:قدرت 

SMD 2835: نوع چیپ 

میلیمتر12: ( میلیمتر) PCBبردقطر

میلیمتر8* 18( : میلیمتر)سایز 

PVCپوشش : مواد سازنده 

متر 1: ابعاد برش 

IP65: درجه حفاظت الکتریکی 

ال ای دی در هر متر180: تراکم ال ای دی ها در هر متر 

متر 50: بیشترین ابعاد 

لومن 850: لومن 

: ویژگی های محصول 

 دارای پوشش شفاف با لومن باال

 قابلیتDimmable

دارای یکسال گارانتی



Application

Indoor lighting Decorative lighting

Arched lighting Outdoor lighting



230V twinkle

SMD2835-120P-8W
SMD5050-60P-8W

OFOGH-SMD5050-60P-8W-RGB



OFOGH-SMD5050-60P-RGB-HV

:مشخصات محصول 

AC220V/230V/240V: ولتاژ ورودی 

وات 8:قدرت 

SMD 5050: نوع چیپ 

میلیمتر8: ( میلیمتر) PCBبردقطر

PVCپوشش : مواد سازنده 

متر 1: ابعاد برش 

IP65: درجه حفاظت الکتریکی 

ال ای دی در هر متر60: تراکم ال ای دی ها در هر متر 

متر 50: بیشترین ابعاد 

: ویژگی های محصول 

ریسه دوالین همراه با دفیوزر جهت ایجاد نور با کیفیت

 ضدUV جهت استفاده در محیط های خارجی

 قابلیتDimmable

دارای انعطاف و قدرت ساطع کردن بیشتر نور



Application

Indoor lighting Decorative lighting

Arched lighting Outdoor lighting



230V twinkle

SMD2835-60P-4.5WOFOGH-Linear lighting 2835-144P - HV



Linear lighting 2835-144P - HV

:مشخصات محصول 

AC220V: ولتاژ ورودی 

وات 11:قدرت 

SMD 2835: نوع چیپ 

میلیمتر6: ( میلیمتر) PCBبردقطر

PVCپوشش : مواد سازنده 

متر 1: ابعاد برش 

IP20: درجه حفاظت الکتریکی 

ال ای دی در هر متر144: تراکم ال ای دی ها در هر متر 

متر 5: بیشترین ابعاد 

: ویژگی های محصول 

 ولت را دارد 220قابلیت اتصال مستقیم به برق  .

 قابلیت اتصال و نصب آسان

و نوری شفاف و با کیفیت ایجاد روشنایی یکنواخت

در این  محصول به منظور جلوگیری از شوک های الکتریکی و نشت

. با کیفیت باال استفاده شده است PVCبرق و اتالف گرما از 


