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Ưu điểm khi sử dụng giải pháp
Philips OEM cho tàu đánh cá

Công suất bóng đèn/ bóng 
LED (W)

Công suất bộ đèn, bao gồm cả 
chấn lưu (W)

Quang thông (lm)

Hiệu suất (lm/W)

Tỷ lệ ánh sáng phân bổ xuống 
mặt biển (%)*

Quang thông hữu dụng dùng 
cho việc đánh bắt cá (lm)*

Cấp độ bảo vệ, kín nước

Tuổi thọ đèn (giờ)

Thân thiện với môi trường, an 
toàn cho người sử dụng

Thời gian đạt 100% độ sáng

1.000

1.100

79.800

114

25% - 30%

20.000

Không có

12.000

Có chứa Hg, có phát 
tia UV

5-20 phút

195

208.6

30.000

152

100%

30.000

IP66, IK08

50.000

Không chứa Hg, không 
phát tia UV

Ngay lập tức

198

211

26.742

152

100%

26.742

IP66, IK08

50.000

Không chứa Hg, không 
phát tia UV

Ngay lập tức

Thông số kỹ thuật của đèn LED và đèn cao áp 1000W
STT Nội dung so sánh Giải pháp truyền 

thống sử dụng trên 
tàu cá (bóng SIU)

Giải pháp Philips OEM
3 x FastFlex IP 10KLM

Giải pháp Phillips OEM
3 x FastFlex IP 6KLM
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*Theo khảo sát và phân tích nội bộ của Philips lighting. Liên hệ để được tư vẫn kỹ hơn.

FastFlex IP LED module

Xitanium Outdoor LED driver

• Tuổi thọ 50.000 giờ
• Cấp độ bảo vệ chống nước 

IP66, bảo vệ chống va đập IK08
• Hiệu suất cao 150lm/W
• Quang thông/module: từ 6.000 

đến 10.000lm
• 3 tùy chọn màu ánh sáng: 

3000K/4000K/5700K
• Chịu được môi trường khắc 

nghiệt, ngoài trời

• Tuổi thọ 50.000 giờ
• Cấp bảo vệ chống nước IP67
• Dải điện áp đầu vào 85 - 305V
• Có thể điều chỉnh điện áp thay 

đổi độ sáng bằng giao diện 
không dây SimpleSetR

• Giảm được độ sáng bằng công 
công tắc dim gắn ngoài

• Không gây nhiễu bộ đàm và 
các thiết bị thu phát sóng

Đối tác OEM sử dụng LED module và LED driver 
thương hiệu Philips để tạo nên các bộ sản phẩm phù 
hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ngư dân.

Các địa phương đã triển khai giải pháp Philips OEM 
cho tàu cá: Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, 
Ninh Thuận...
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