
در صورت غیر فعال بودن دکم هها در سیستم عامل اندروید،

حتما اپلیکیشن Googel Drive خود را به روز رسانی نمایید.

If the buttons are disable in the Android system,
Be sure to update your Googel Drive app.
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Blanc Lighting Company

معنای واقعی از نور و روشنایی

محصوالت روشنایی      

تماس با مجموعه

با                آشنا شوید



Blanc Lighting Company

شرکت صنایع روشنایی بالن در زمینه تولید محصــــــــــــوالت 

روشنایی مشــــغول به فعالیت بوده  که عمده محصــــوالت این 

شرکت در زمینه چراغ هـایLED فضـاهای مســكونی، اداری و 

تجاری می باشد. طراحی تمامی محصــوالت در کشــور فرانســه 

صـــورت پذیرفته و با تكیه بر دانش و فناوری در ایران  تولید 

می گردد.

هدف اصلی شرکت ارائه محصــوالت روشنایی با کیفیتی مطابق 

با استانداردهای کشــور فرانســـه به بازار ایران و استفاده از 

تكنولوژی روز در این زمینه می باشد.

بازگشت



Down Light
نورهای مخصوص نورپردازی

Power Light
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

Linear Light
ــی ــ ـای خط ــ ــ ــ نورهـ

فهرست محصوالت :
گزینه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بازگشت



Power Light
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

اطالعات کلی 

نمایش محصوالت

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

Power Light
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

ساختمان محصول

مشخصات فنی

توضیحات عمومی

بازگشت



Power Lightتوضیحات عمومی
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

ساختمان محصول

مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

IP20 IK03
O

27
O

37
O

48 o650 Alu

CRI
80

CRI
90

طراحی شده در کشور فرانسه

شاخص نموداری - رنگی باال

سیستم خنك کننده هوا

UGR19 فاقد اثر خیرگی 

روشنایی یكنواخت در تمامی سطوح پوشش داده شده

کیفیت باالی نور

کنترل و کاهش مصرف برق و انرژی

بهره وری باال

دارای 3 سال گارانتی

بازگشت



مشخصات فنی

Power Lightتوضیحات عمومی
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

ساختمان محصول

مواد تشكیل دهنده

نوع :          نقطه ای   

دامنه شار نوری : 689 لومن تا 840 لومن ( بسته به مدل محصول )

دامنه بهره وری نوری : 89 لومن بر وات تا 109 لومن بر وات

قدرت: 7/7 وات

فاکتور قدرت :     0/5

عمر مفید: 50000 ساعت

دمای عملیاتی : از    20- تا       45+ 

LED

<
o25( C=Ta)

oCoC

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

Power Lightتوضیحات عمومی
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

ساختمان محصول

عایق حرارتی

از جنس آلومینیــوم

رفلتور 

پالستیك متالیـزه شـده

COB منبع نوری

بدنـــه 

از جنس پلی کربنات

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

Power Lightتوضیحات عمومی
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

ساختمان محصول

5
4
.1
0
m
m

50.00mm

بازگشت



Power Light
ـای پرقدرت ــ ــ نوره

Power Light  7.7w  80CRI 2700k| | |

Power Light  7.7w  90CRI 2700k| | |

Power Light  7.7w  80CRI 4000k| | |

Power Light  7.7w  90CRI 2700k| | |

بازگشت



Power Light 
 7.7w  80CRI 2700k| |

مشخصات فنی :

شار نوری : 803 لومن ( سفید گرم (آفتابی)/ 2700 کلوین)

بهره وری نوری : 104 لومن بر وات ( 2700 کلوین)

قدرت : 7/7 وات

مشخصات برق ورودی : 38 ولت /200 میلی آمپر

LED COB  تعداد          : 1 عدد

کدهای محصول :

CRI 2700 کلوین -  27-       80
0

CRI 2700 کلوین -  37-       80
0

CRI 2700 کلوین -  48-       80
0

: 272780PL

: 273780PL

: 274780PL

بازگشت



Power Light 
 7.7w  90CRI 2700k| |

مشخصات فنی :

شار نوری : 690 لومن ( سفید گرم (آفتابی)/ 2700 کلوین)

بهره وری نوری : 90 لومن بر وات ( 2700 کلوین)

قدرت : 7/7 وات

مشخصات برق ورودی : 38 ولت /200 میلی آمپر

LED COB  تعداد          : 1 عدد

کدهای محصول :

CRI 2700 کلوین -  27-       90
0

CRI 2700 کلوین -  37-       90
0

CRI 2700 کلوین -  48-       90
0

: 272780PL

: 273780PL

: 274780PL

بازگشت



Power Light 
 7.7w  80CRI 4000k| |

مشخصات فنی :

شار نوری : 840 لومن ( سفید طبیعی/ 4000 کلوین)

بهره وری نوری : 109 لومن بر وات ( 4000 کلوین)

قدرت : 7/7 وات

مشخصات برق ورودی : 38 ولت /200 میلی آمپر

LED COB  تعداد          : 1 عدد

کدهای محصول :

CRI 4000 کلوین -  27-       80
0

CRI 4000 کلوین -  37-       80
0

CRI 4000 کلوین -  48-       80
0

: 2780PL40

: 3780PL40

: 404880PL

بازگشت



Power Light 
 7.7w  90CRI 4000k| |

مشخصات فنی :

شار نوری : 728 لومن ( سفید طبیعی/ 4000 کلوین)

بهره وری نوری : 104 لومن بر وات ( 4000 کلوین)

قدرت : 7/7 وات

مشخصات برق ورودی : 38 ولت /200 میلی آمپر

LED COB  تعداد          : 1 عدد

کدهای محصول :

CRI 4000 کلوین -  27-       90
0

CRI 4000 کلوین -  37-       90
0

CRI 4000 کلوین -  48-       90
0

: 402790PL

: 403790PL

: 404890PL

بازگشت



Down Light
ـای مخصوص نورپردازی نوره

اطالعات کلی 

نمایش محصوالت

بازگشت



ساختمان محصول

مشخصات فنی

توضیحات عمومی

Down Light
ـای مخصوص نورپردازی نوره

بازگشت



توضیحات عمومی

مشخصات فنی

طراحی شده در کشور فرانسه

شاخص نموداری - رنگی باال

روشنایی یكنواخت در تمامی سطوح پوشش داده شده

کیفیت باالی نور

کنترل و کاهش مصرف برق و انرژی

بهره وری باال

دارای 3 سال گارانتی

ساختمان محصول

IK03
O

66 o
650

IP20
IP44

Alu CRI
85

Down Light
ـای مخصوص نورپردازی نوره

بازگشت



مشخصات فنی

توضیحات عمومی

ساختمان محصول

شاخص نمود رنگی باال 

دامنه شار نوری : 1890لومن تا 2840 لومن ( بسته به مدل محصول )

زاویه تابشی : 65 درجه

عمر مفید : 50000 ساعت

oCدمای عملیاتی : از    15- تا     45+
oC

(85<CRI)

10001000

800800

600600

400400

200200

o00

o30

o60

o90

o-30

o-60

o-90

Down Light
ـای مخصوص نورپردازی نوره

بازگشت



ساختمان محصول

مشخصات فنی

توضیحات عمومی
ـای مخصوص نورپردازی نوره

بازگشت

Down Light

1
0
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 0
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m
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180mm

202.5mm



Down Light  16w  85CRI 4000k| | |

Down Light  20w  85CRI 4000k| | |

Down Light  25w  85CRI 4000k| | |

Down Light
ـای مخصوص نورپردازی نوره

بازگشت



Down Light 
 16w  85CRI 4000k| |

مشخصات فنی :

میزان مصرف : 16 وات

شارنوری : 1890 لومن (مدل        65 درجه)

بهره وری نوری : 118 لومن بر وات

NW

شاخص کیفیت رنگ          :     85 

ولتاژ / جریان / فرکانس ورودی : 

 (CRI) (CRI)<<
 60-50 Hz / 0.07 A  / 220-240V Ac

>ضریب قدرت :     0/9 

دمای نور محصول :

نور سفید گرم (آفتابی) 3000 درجه کلوین

نور سفید طبیعی 4000 درجه کلوین

نور سفید سرد (مهتابی) 6000 درجه کلوین

بازگشت



Down Light 
 20w  85CRI 4000k| |

Down Light 

مشخصات فنی :

میزان مصرف : 20 وات

شارنوری : 2370 لومن (مدل        65 درجه)

شاخص کیفیت رنگ          :     85 

ولتاژ / جریان / فرکانس ورودی : 

بهره وری نوری : 118 لومن بر وات

 (CRI) (CRI)

NW

دمای نور محصول :

<<
 60-50 Hz / 0.07 A  / 220-240V Ac

نور سفید گرم (آفتابی) 3000 درجه کلوین

نور سفید طبیعی 4000 درجه کلوین

نور سفید سرد (مهتابی) 6000 درجه کلوین

>ضریب قدرت :     0/9 

بازگشت



 25w  85CRI 4000k| |

Down Light 

مشخصات فنی :

میزان مصرف : 25 وات

شارنوری : 2840 لومن (مدل        65 درجه)

شاخص کیفیت رنگ          :     85 

ولتاژ / جریان / فرکانس ورودی : 

بهره وری نوری : 114 لومن بر وات

 (CRI) (CRI)

NW

دمای نور محصول :

<<
 60-50 Hz / 0.07 A  / 220-240V Ac

نور سفید گرم (آفتابی) 3000 درجه کلوین

نور سفید طبیعی 4000 درجه کلوین

نور سفید سرد (مهتابی) 6000 درجه کلوین

>ضریب قدرت :     0/9 

بازگشت



اطالعات کلی 

نمایش محصوالت

Linear Light
ــی ــ ـای خط ــ ــ ــ نورهـ

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

ساختمان محصول

مشخصات فنی

توضیحات عمومی

Linear Light
ــی ــ ــ ـای خط ــ ــ ــ نوره

بازگشت



توضیحات عمومی

ساختمان محصول

مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

طراحی شده در کشور فرانسه

شاخص نموداری - رنگی باال

روشنایی یكنواخت در تمام سطوح پوشش داده شده

کیفیت باالی نور

کنترل و کاهش مصرف برق و انرژی

بهره وری باال

دارای 3 سال گارانتی

IP20 IK03
O

100 o650 Alu CRI
85

Linear Light
ــی ــ ــ ـای خط ــ ــ ــ نوره

بازگشت



مشخصات فنی

توضیحات عمومی

ساختمان محصول

مواد تشكیل دهنده

دارای طیف نوری باال

نوع :           نقطه ای

شار نوری : 5300 لومن

بهره وری نوری : 118 لومن بر وات

قدرت : 44/9 وات

فاکتور قدرت : = 0/9

عمر مفید : 50000 ساعت

دمای عملیاتی : از    20- تا     45+ 

(85<CRI)

LED

o
C

o
C

Linear Light
ــی ــ ــ ـای خط ــ ــ ــ نوره

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

توضیحات عمومی

ساختمان محصول

عایق حرارتی از جنس آلومینیوم

رفلكتور پالستیك متالیزه شده

جنس بدنه از آلومینیوم

SMDLEDاجزا          :

Linear Light
ــی ــ ــ ـای خط ــ ــ ــ نوره

بازگشت



مواد تشكیل دهنده

مشخصات فنی

توضیحات عمومی

ساختمان محصول

Linear Light
ــی ــ ــ ـای خط ــ ــ ــ نوره

بازگشت

50mm

50mm

1500mm

50mm



Linear light  45w  85CRI 4000k| | |

Linear Light
ــی ــ ـای خط ــ ــ ــ نورهـ

بازگشت



Linear Light 
 45w  85CRI 4000k| |

مشخصات فنی :

شار نوری : 5300 لومن ( سفید طبیعی/ 4000 کلوین)

بهره وری نوری : 118 لومن بر وات ( 4000 کلوین)

قدرت : 44/9 وات

مشخصات برق ورودی : 38 ولت /1200 میلی آمپر

LED SMD  تعداد          : 130 عدد

کد محصول :

CRI 4000 کلوین -  100-       85
0

: 4010085BL

بازگشت





شاخص نمود رنگ
Color rendering index (CRI)

امروزه در صنعت روشنایی تنها معیار برای تشــــــخیص کیفیت نور، 

شـاخص نمود رنگ یا همان CRI می باشــد. از ســال 1965 میالدی 

CRIبه عنوان استاندارد کیفیت نور در نظر گرفته شد. هر محصـول 

مولد نور اعم از المپ ، چراغ و غیره دارای یك آزمون CRI می باشد 

و نتیجه آن بازه ایســـــت بین 1 تا 100 که عدد 100 نزدیك ترین

کیفیت به نور خورشید می باشد.

به عبارت دیگـــر  CRI یا شاخص نمـــــــود رنگ ، واحدیســــت بــرای 

نشـــــــــــــــــــان دادن کیفیت منابع نوری در قدرت تفكیك رن گهای 

مختلف از یك طیف رنگی. با پیشــــــــرفت روز به روز محصــــــــوالت 

روشــــــــــــــنایی LED و OLED در جهان و ســــــــــــــازندگان مطرح 

چــــی پهای ا لا یدی دنــــیا، رفــــته رفــــته چـــــی پهای ا لا یدی به 

ســـــــــ یآ رآی 100 نزدیك و نزدی كتر م یشــــــــــوند. امروزه عموم 

منابع نوری در دنیا دارای CRI قابل قبول حدود 80 هســـــــــــــــتند 

که عددی خوب به حساب م یآید.

بازگشت



شــــــــــــارنـوری
Luminous flux

یك لـــــــــــــــــومن یا یك واحد تــــــــــــــــــوان نــــــــــــــــــور، 

عبارت اسـت از کل نور خارج شــده از یك منبع نور در هر ثانیه و

یا به عبارتی دیگر کل نور دریافت شده توسط یك جســـــــــــم در

هر ثانیه. شار نوری جزء مشــخصــات یك المپ است و در اطالعات

هر المپ درج می شود. هر چه المپ لومن بیشــــتری داشته باشد

یعنی روشنایی بیشـــــتری تولید می نماید. این واحد به شما کمك

خواهد کرد که بدانید برای روشنایی فضای خود به چه تعداد منبع

نوری نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال برای هر متر مربع فضای

مســـــكونی حدودا 100 تا 200 لومن نور نیاز خواهید داشت  در 

مقابل برای هر متر مربع فضــــــــای انبار به 50 تا 100 لومن نور

پیشنهاد می گردد.

اولین مسئله که در تحلیل لومن به ذهن خطور می کند ، تفاوت آن

با واحد توان اســت. در تحلیل روشـــنایی از واحد توان به ندر ت 

استفاده میشــود. علت این است که چشــم بشـــر ، برخالف دیگر

حس کننده ها ، یك رفتار کامال و شدیدا غیر خطی نسبت به شدت

نور نشان می دهد، لذا در تحلیل شدت روشنایی ، به جای بررسی

توان خروجی منبع نور ، مقدار روشنایی قابل رویت بوسیله چشـم

انسان را (به صورت حدودی) مد نظر قرار می دهیم.

بازگشت



دمای رنگی نور
Color temperature

دمای رنگ یك مشـــخصـــه از نور مرئی است که کاربر دهای مهمی در

نورپردازی و سایر زمینه ها دارد. ب رخالف تصــــــور اولیه، دمای رنگ 

هیچ گونه ارتباطـی به دمای واقعــی منبع نور ندارد و مــربوط به رنگ

نور تولید شـــده توســـط المپ م یباشــــد. همچنین هرچه عدد دمای 

رنگ پایین تر باشـــــــــــد نور حس گرم تری دارد و هرچه باالتر رود 

حس ســـرد تری ایجاد م ینماید. انتخاب دمای نور مناســــب هر محیط 

متناسب با کاربرد آن اهمیت ویژه ای دارد زیرا انتخاب رنگ مناسـب

بر روحیه افراد تاثیر به  سزایی میگذارد و بســــــته به روحیه ای که 

م یخواهید ایجاد نمایید متغیر است. در المپ های قدیمی (رشته ای)

انتخاب رنگ نور سـاطع شــده توســط المپ مقدور نبود ولی امروزه با

 کمك تكنولوژی LED شما قادر به انتخاب رنگ نور المپ هســــــتید.

2000k 3200k 5500k 7000k 10000k

نور سفید سرد                              5400 تا 6500 کلوین

نور طبیعی                                                    4000 کلوین

نور سفید گرم                               2700 تا 3000 کلوین

 (Cool White)

(Natural White - Day Light)

 (Warm White)

بازگشت



زاويه تابش
Beam angle

هنگامی که نور تولید شـــــــــــده از یك منبع نور توســــــــــــط یكی از 

شــــــكل دهنده های نور( مانند رفلكتور یا لنزهای رایج و ...) جهت دار

شـــــود، عاملی تحت عنوان زاویه تابش به میان می آید.مقدار زاویه ی

تشــــــكیل شده میان محورهای نوری که در خروجی یك منبع نور شكل

می گیرد را زاویه تابش می نامند. محور صفر این زاویه خط فرضی مرکز

تابش منبع نور بوده و اضالع جانبی نســــــبت به این خط فرضی ترسیم

می گردد. نباید این نكته را فراموش کرد که حجم تابش نور در اضــالع

جانبی این زاویه، حداکثر50 درصـد حجم تابش در محور اصـلی ( زاویه 

صـفر درجه ) می باشــد.هرچه زاویه تابش یك منبع نوری کمتر شــود ، 

نور تابیده شده درخشـان تر ( شدت نور بیشــتر ) و هرچه زاویه تابش

بیشتر شود ، نور تابیده شده از شدت کمتری برخوردار می باشد.

o00 o30o30
oBeam angle : 60

بازگشت



IP20

IP44

IK03

Alu

CRI

عالئم اختصاری

آسیب پذیر در برابر مایعات 

محافظت نسبی در برابر مایعات

مقاوم در برابر شوك های مكانیكی  

مقدار زاویه تابش منبع نور

بدنه از جنس آلومینیوم

مقدار شاخص نمود رنگی نور

تنوع رنگی محصوالت (سفید / طالئی / مسی / مشكی)

بازگشت



Blanc Lighting Company

تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمالدین اسد آبادی 

انتهای خیابان ۶۶ - پالک ۳۸

02140884693

02188211738

info@blanclighting.com

بازگشت

https://www.instagram.com/blanclighting/
http://yon.ir/nBJ08
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Blanc Lighting Company

Blanc Lighting Industries Co. is working in the field of 
lighting fixture which the main products of this 
company are LED lamps for residential, office and 
commercial lighting. All of the products are designed 
in France and, rely on French knowledge and 
technology they are produced in Iran. Our main goal is 
providing high quality lighting fixture with the 
standard of France and latest technology in Iran 
market.
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Down Light

Power Light

Linear Light

Products Index :
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General information

Show products
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Power Light



Power Light
General description

Technical specifications

Materials

Structure
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IP20 IK03
O

27
O

37
O

48 o650 Alu

CRI
80

CRI
90

 Design in France Light 7.7W

 High Color Rendering

 Airflow Cooling System

 Low luminance UGR 19

 Homogeneous lighting on the useful level

 High quality of lighting

 Massive decrease in energy usage

 High efficiency

 3 years of guarantee for power light products

General description

Technical specifications

Materials

Structure

Power Light

Back



General description

Technical specifications

Materials

Structure

Type: LED spot

Flux range: 689 lm to 840 lm

LM/W range: 89 lm/W to 109 lm/W

Power 7.7W

Power factor     0.5

Life: 50,000 h (Ta = 25 °C)

Operating temperature: - 20 °C / + 45 °C

<

Power Light

Back



Materials

Structure

Technical specifications

General description

Aluminum heat sink
with Airow Cooling system

Metallic plastic reflector

Body in polycarbonate

LED components: COB

Back

Power Light



Materials

Technical specifications

General description

Structure

5
4
.1
0
m
m

50.00mm
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Power Light

Power Light  7.7w  80CRI 2700k| | |

Power Light  7.7w  90CRI 2700k| | |

Power Light  7.7w  80CRI 4000k| | |

Power Light  7.7w  90CRI 2700k| | |

Select the desired.
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Power Light 
 7.7w  80CRI 2700k| |

Flux: 803 lm (Warm white / 2700k)

Light efficiency: 104 lm / W (2700k)

Number of LEDs: 1 COB

Power:7.7W

Electrical input characteristics: 38 V / 200 mA

PL272780 = 2700K - 27° - CRI 80

PL273780 = 2700K - 37° - CRI 80

PL274880 = 2700K - 48° - CRI 80

Specific characteristics

References

Back



Power Light 
 7.7w  90CRI 2700k| |

Flux: 690 lm (Warm white / 2700k)

Light efficiency: 90 lm / W (2700k)

Number of LEDs: 1 COB

Power:7.7W

Electrical input characteristics: 38 V / 200 mA

PL272790 = 2700K - 27° - CRI 90

PL273790 = 2700K - 37° - CRI 90

PL274890 = 2700K - 48° - CRI 90

Specific characteristics

References

Back



Power Light 
 7.7w  80CRI 4000k| |

Flux: 840 lm (Warm white / 4000k)

Light efficiency: 109 lm / W (4000k)

Number of LEDs: 1 COB

Power:7.7W

Electrical input characteristics: 38 V / 200 mA

PL402780 = 4000K - 27° - CRI 80

PL403780 = 4000K - 37° - CRI 80

PL404880 = 4000K - 48° - CRI 80

Specific characteristics

References

Back



Power Light 
 7.7w  90CRI 4000k| |

Flux: 728 lm (Warm white / 4000k)

Light efficiency: 94 lm / W (4000k)

Number of LEDs: 1 COB

Power:7.7W

Electrical input characteristics: 38 V / 200 mA

PL402790 = 4000K - 27° - CRI 90

PL403790 = 4000K - 37° - CRI 90

PL404890 = 4000K - 48° - CRI 90

Specific characteristics

References

Back



General information

Show products

Down Light
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Down Light
General description

Technical specifications

Structure
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IK03
O

66 o
650

IP20
IP44

Alu CRI
85

General description

 Design in France

 High color rendering

 Homogeneous lighting on the useful level

 High quality of lighting

 Massive decrease in energy usage

 High efficiency

3 years of guarantee for power light product

Down Light

Technical specifications

Structure

Back



Technical specifications

Structure

CRI : >85

Flux range: 1890 lm to 2840 lm
oBeam angle: 65

Life: 50,000 h (Ta = 25 °C)

Operating temperature: - 20 °C / + 45 °C

General description

10001000

800800

600600

400400

200200

o00

o30

o60

o90

o-30
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o-90

Down Light
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Structure

Technical specifications

General description
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180mm

Down Light

Back
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Down Light  16w  85CRI 4000k| | |

Down Light  20w  85CRI 4000k| | |

Down Light  25w  85CRI 4000k| | |

Down Light
Select the desired.
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 16w  85CRI 4000k| |

Down Light 

Power : 16 Watt

Flux : 1890 lm (NW version 65° )

lumen per Watt : 118 lm / W

Power factor : >0.9

CRI : >85

Electrical input : 220-240 VAc / 0.07 A / 50-60 Hz

Warm White at 3000 K

Natural White at 4000 K

Cool White at 6000 K

Specific characteristics

Color temperatures

Back



 20w  85CRI 4000k| |

Down Light 

Power : 20 Watt

Flux : 2370 lm (NW version 65° )

lumen per Watt : 118 lm / W

Power factor : >0.9

CRI : >85

Electrical input : 220-240 VAc / 0.07 A / 50-60 Hz

Warm White at 3000 K

Natural White at 4000 K

Cool White at 6000 K

Specific characteristics

Color temperatures

Back



 25w  85CRI 4000k| |

Down Light 

Power : 25 Watt

Flux : 2840 lm (NW version 65° )

lumen per Watt : 114 lm / W

Power factor : >0.9

CRI : >85

Electrical input : 220-240 VAc / 0.07 A / 50-60 Hz

Warm White at 3000 K

Natural White at 4000 K

Cool White at 6000 K

Specific characteristics

Color temperatures

Back



General information

Show products
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General description

Technical specifications

Materials

Structure

Linear Light

Back



IP20 IK03
O

100 o
650 Alu CRI

85

General description

Technical specifications

Materials

Structure

Linear Light

 Design in France

 High color rendering

 Homogeneous lighting on the useful level

 High quality of lighting

 Massive decrease in energy usage

 High efficiency

3 years of guarantee for power light product

Back



Technical specifications

General description

Materials

Linear Light

High CRI (>85)

Type : LED spot

Flux range : 5300 lm

LM/W range : 118 lm / W

Power : 44.9W

Life: 50,000 h ( Ta = 25 °C )

Operating temperature: - 20 °C / + 45 °C

Structure

Back



Materials

Technical specifications

General descriptionLinear Light

Aluminum heat sink

Metallic plastic reflector

Body in Aluminum

LED components: SMD

Structure

Back



Structure

Materials

Technical specifications

General descriptionLinear Light

50mm

50mm

1500mm

50mm

Back



Linear light  45w  85CRI 4000k| | |

Linear Light

Back
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TRUE
LIGHT
DEFINITION
Light as one of the undeniable elements of our 
environment can have profound effects on us and our 
perception of surroundings. Therefore, light and its 
specialized categories cannot be seized and easily 
passed through them. In the technical explanation of 
light sources, we use phrases to explain some of them.

Back

more information

Color Rendering
Index (CRI)

Color
Temperature

Beam Angle
Value 

Luminous
Flax (lm) more information

more information

more information



Today, in the lighting industry, the only standard for 

determining the quality of light is the CRI color. Since 

1965, CRI has been considered as the standard of the 

quality of light. Each light-generating products ranging 

from lamp, headlight and etc. has a CRI test and 

resulting in an interval of 1 to 100, which is the nearest 

100 to the sun.
In other words, CRI or Color Indicator is the only way to 

illustrate the quality of light sources in the power of 

differentiating colors from a color spectrum.
With the ever-increasing growth of LED and OLED 

lighting products and the world's leading LED chip 

makers, LED chips are getting closer to CRI 100. Today, 

public light sources in the world have an acceptable CRI 

of about 80, which is considered a good number.

Back

Color Rendering
Index (CRI)
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Luminous
Flax (lm)

A lumen or unit of light power is the total light emitted 

from a light source per second, or in other words, the 

total light received by an object per second. Luminous 

flux is a specification of a lamp which Inserted in the 

information of each lamp. The more luminous the lamp 

produces, the more light it produces. This unit will help 

you to know how many light sources you need to light 

your space. For example, for every square meter of 

residential space, you will need about 100 to 200 lumens 

of light, in contrast, for each square meter of Warehouse 

space, it is suggested to be 50 to 100 lumens of light.
In the analysis of lumens the first thing that comes to 

mind is its difference with power unit. Power units are 

rarely used in the lighting analysis. The reason is that 

human eyes, unlike other senses, show a very strictly 

non-linear behavior to light intensity, therefore, in 

analyzing the intensity of light, instead of examining the 

power output of the light source, we consider the amount 

of visible light by the human eye (Somewhat).



Cool White

Natural White - Day Light

Warm White

Back

Color
Temperature

Color temperature is a characteristic of visible light that 

has important usage in lighting and other fields. 

Contrary to the initial impression, the color temperature 

has no relation to the actual temperature of the light 

source and is related to the light color produced by the 

lamp. Also, the lower the color temperature, the light has 

a warmer sense, and the higher it will make it feel cooler. 

Choosing the right l ight temperature for any 

environment appropriate to its application is important 

because selecting colors appropriately affects the mood 

of the individual and varies depending on the mood you 

want to create. In the old lamp (incandescent), choosing 

the color of light emitted by the lamp was not possible, 

but today, with the help of LED technology, you can 

choose the color of the light bulb.

5400 - 6500 Kelvin

4000 Kelvin

2700 - 3000 Kelvin

2000k 3200k 5500k 7000k 10000k
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oBeam angle : 60
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Beam Angle
Value 

The angle formed between the optical axes which are 

formed at the output of a light source is called the beam 

angle. The zero axis of this imaginary angle is the light 

source radiation center and the lateral sides are drawn 

to this imaginary line. It should not be forgotten that the 

volume of light in the lateral sides of this angle is at most 

50% of the radiation volume in the main axis (zero 

angle). As the beam angle decrease, the brightness of 

light increase and vice versa.



Abbreviation signs

IP20

IP44

IK03

Alu

CRI

Vulnerable in contact with liquid

Relative protection in contact with liquid

Resistant to mechanical shock

Beam angle value

Body made of aluminum

Color Rendering Index value

Product Color Variation

Back



Blanc Lighting Company

+98 21 40884693

+98 21 88211738

info@blanclighting.com

No.38, End of 66 St, Asadabadi St,

Usefabad, Tehran, Iran
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