صفحه23 /11۳ :

لیست قیمت فروش(مصرف کننده)

چراغهای فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر
ردیف

کد کاتالوگ

تاریخ95/12/21 :

با شبکة آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق
شرح کاال

قیمت به ریال (بدون المپ)

195

M525X118D

 ۱×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,260,000

196

M525X136D

 ۱×۳۶وات ب رای المپ فلورسنتی

1,625,000

197

M525X218D

 ۲×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,255,000

198

M525X236D

 ۲×۳۶وات ب رای المپ فلورسنتی

1,940,000

199

M525X418D

 ۴×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,880,000

چراغ فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر
200

M525X136G

با شبکة آلومینیومی آنودایز نامتقارن

 ۱×۳۶وات ب رای المپ فلورسنتی

(برای سقفهای سازه نمایان)

1,440,000

(برای سقفهای سازه نمایان)

صفحه24 /11۳ :

لیست قیمت فروش(مصرف کننده)

چراغهای فلورسنتی مدل ژوپیتر
ردیف

تاریخ95/12/21 :

با صفحة اکریلیک شیری ساتن توکار( برای سقفهای سازه نمایان)

کد کاتالوگ

شرح کاال

قیمت به ریال (بدون المپ)

201

M525X118AF

 ۱×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,210,000

202

M525X136AF

 ۱×۳۶وات ب رای المپ فلورسنتی

1,485,000

203

M525X136AFTCL

 ۱×36وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

1,240,000

204

M525X218AF

 ۲×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,130,000

205

M525X236AF

 ۲×۳۶وات ب رای المپ فلورسنتی

1,670,000

206

M525X236AFTCL

 2×36وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

1,275,000

207

M525X255AFTCL

 2×55وات ب رای المپ فلورسنت  TC-Lبا باالست الکترونیکی

( 1,595,000در مدلهای غیر )TC-L

208

M525X336AFTCL

 ۳×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

1,640,000

209

M525X436AFTCL

 ۴×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

1,835,000

210

M525X418AF

 ۴×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,575,000

(در مدلهای غیر )TC-L

(در مدل غیر )TC-L

ی ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف معادل ردیفهای  ۲۰۱تا  ۲۱۰عبارت ( )APبه جای عبارت ( )AFدر کد کاتالوگ جایگزین میشود.
در چراغها 
کلیه چراغهای ژوپیتر توکار قابل عرضه با باالست الکترونیکی نیز میباشند .لطف ًا از طریق فروشنده مربوطه استعالم فرمائید.
برای چراغهای ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف ،مبلغ  ۶۰,۰۰۰ریال از قیمت چراغهای ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک شیری ساتن کاسته میشود.
* چراغهای ژوپیتر برای المپ  T8و TC-L 36 W
باالست :مغناطیسی  Low lossوسلوشوآبه
چراغهای  1×18وات :یک باالست کالس B2
چراغهای  2×18وات :یک باالست کالس B1
چراغهای  3×18وات :یک باالست کالس  B2و یک باالست کالس B1
چراغهای  4×18وات :دو باالست  2×18وات کالس B1
در چراغهای  ۳۶وات :یک باالست  ۱×۳۶کالس  B2به ازای هر المپ
استارتر :اسرام  /فیلیپس
سرپیچ :وسلوشوآبه  /بی جی بی

* چراغهای ژوپیتر برای المپ TC-L 55 W
باالست :الکترونیکی وسلوشوآبه  /فیلیپس
سرپیچ :وسلوشوآبه  /بی جی بی
کلیة چراغهای ژوپیتر توکار یک و دو المپه  ، TC-Lبرای نصب در
سقفهای یکپارچه نیز مناسب است.

صفحه25 /11۳ :

لیست قیمت فروش(مصرف کننده)

چراغهای فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر
ردیف

کد کاتالوگ

تاریخ95/12/21 :

با شبکة آلومینیومی آنودایز شدة تیغهای براق
شرح کاال

211

M525Y418A

212

M525Y336ATCL

 ۳×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

213

M525Y436ATCL

 ۴×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

(برای سقفهای سازه پنهان)

قیمت به ریال (بدون المپ)

 ۴×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,535,000

1,515,000
1,770,000

غ فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر با شبکة آلومینیومی آنودایز دابل اپتیک پارابولیک براق
چرا 
214

M525Y418D

 ۴×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

(برای سقفهای سازه پنهان)

1,865,000

صفحه26 /11۳ :

لیست قیمت فروش(مصرف کننده)

چراغهای فلورسنتی توکار مدل ژوپیتر
ردیف

تاریخ95/12/21 :

با صفحة اکریلیک شیری ساتن (برای سقفهای سازه پنهان)

شرح کاال

کد کاتالوگ

215

M525Y418AF

216

M525Y336AFTCL

 ۳×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

217

M525Y436AFTCL

 ۴×۳۶وات ب رای المپ فلورسنت TC-L

قیمت به ریال (بدون المپ)

 ۴×۱۸وات ب رای المپ فلورسنتی

1,665,000

1,685,000
1,880,000

بست نصب توکار
218

DMRC9-BRACKET

بست نصب توکار

71,000

ی ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف معادل ردیفهای  ۲۱۵تا  ۲۱۷عبارت ( )APبه جای عبارت ( )AFدر کد کاتالوگ جایگزین میشود.
در چراغها 
ً
کلیه چراغهای ژوپیتر توکار قابل عرضه با باالست الکترونیکی نیز میباشند .لطفا از طریق فروشنده مربوطه استعالم فرمائید.
چراغهای ژوپیتر توکار ردیفهای  ۲۱۱تا  ۲۱۸فاقد بست نصب میباشند و در صورت نیاز ،باید جداگانه خریداری شوند .برای توضیحات بیشتر به صفحه  ۱۱۳مراجعه شود.
برای چراغهای ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک پرزماتیک شفاف ،مبلغ  ۶۰,۰۰۰ریال از قیمت چراغهای ژوپیتر توکار با صفحه اکریلیک شیری ساتن کاسته میشود.
* چراغهای ژوپیتر برای المپ TC-L 36 W
باالست :مغناطیسی  Low lossوسلوشوآبه
چراغهای  4×18وات :دو باالست  2×18وات کالس B1
در چراغهای  ۳۶وات :یک باالست  ۱×۳۶کالس  B2به ازای هر المپ
سرپیچ :وسلوشوآبه  /بی جی بی
استارتر :اسرام  /فیلیپس


صفحه113 /11۳ :

لیست قیمت فروش(مصرف کننده)

تاریخ95/12/21 :

جدول انواع بست نصب چراغهای توکار بر اساس سقفهای کاذب مختلف
مدل چراغ

کد کاتالوگ

نوع سقف
سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب روی T-bar

امگا

M538...

ژوپیتر

M525Y...

سقف کاذب سازه پنهان ()Concealed

امگا

M538...

سقف کاذب سازه پنهان ()Concealed

برلیانت

M625...

سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب زیر T-bar

کد کاتالوگ بست نصب
نیاز به بست ندارد

سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب زیر T-bar

سقف یکپارچه (گچی)... ،MDF ،

DMRC2-Bracket

DMRC9-Bracket

DMRC10-Bracket

سقف یکپارچه (گچی)... ،MDF ،
M524...
M526...

سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب روی T-bar

DMRC4-Bracket
نیاز به بست ندارد

سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب زیر T-bar

سقف یکپارچه (گچی )... ،MDF ،با ضخامت از  ۱۵تا  47میلی متر
*M524S218...

الگانت
لومیانت

M524...
*M524S218...

سقف یکپارچه (گچی )... ،MDF ،با ضخامت از  ۱۵تا  47میلی متر
سقف کاذب سازه پنهان ()Concealed

M526...
M524...

DMRC8-Bracket
سقف کاذب سازه پنهان ()Concealed
(در صورت استفاده از  DMRC8-Bracketبرای قرار گرفتن
چراغ در جهت عمود بر پروفیل سازه سقف کاذب)

الگانت
امگا
ژوپیتر
لومیانت

M524...
M528...
M525...
M526...

DMRC5-Bracket

سقف کاذب سازه پنهان ()Concealed

DMRC7-Bracket

DMRC6-Bracket

(در صورت عدم اعمال وزن چراغ به سازه سقف کاذب)

DMRC-14

الگانت
لومیانت

M524...
*M524S218...

سقف یکپارچه (گچی )... ،MDF ،با ضخامت کمتر از  30میلی متر
DMRC3-Bracket

M526...
سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب روی T-bar

لدیوم

M528LED...

نیاز به بست ندارد

سقف کاذب سازه نمایان ( )Exposedنصب زیر T-bar

سقف یکپارچه (گچی)... ،MDF ،

* برای چراغهای الگانت توکار سری  M524S...هر بسته براکت دو عدد چراغ را پوشش میدهد.

DMRC-15

