
 

Trạm xăng lý tưởng phải sáng lên tất cả mọi thứ, bao gồm cả bơm dầu, con người, cột và xe hơi trong 

trạm dầu. Nó phải đảm bảo đồng hồ dầu được quan sát rõ ràng. Điều quan trọng nhất là giảm tiêu thụ năng 

lượng và chi phí đáng kể, loại trừ nguy cơ cháy nổ từ đèn chiếu sáng. 

Sự đòi hỏi phải có giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng tại trạm dầu vì số giờ làm việc nhiều hơn 

so với các ngành công nghiệp khác. Đèn Potech chiếu sáng trạm dầu không chỉ làm giảm tiêu thụ năng lượng 

đáng kể, mà còn cung cấp cho bạn một hình ảnh sáng tự nhiên, sáng như ban ngày. Nó tăng cường ý thức người 

điều khiển an toàn. Từ khoảng cách xa, ánh sáng đèn POTECH hoạt động như một ngọn hải đăng hấp dẫn cuộc 

hành trình tiếp theo cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc kiểm soát sự chói loá tuyệt vời tránh ánh sáng chói khi 

lái xe gần trạm xăng. Ngay cả khi di chuyển với tốc độ cao, người ta có thể thấy mọi vật ở các trạm xăng rất rõ 

ràng. Các giải pháp chiếu sáng LED mới có lợi thế hơn nhiều so với ánh sáng truyền thống. Nó làm tăng giá trị 

thương hiệu của doanh nghiệp. 

 



 

 

Khi khách hàng ở trong trạm xăng, sự phân bố ánh sáng không đối 

xứng của cả hai bên có hiệu quả tăng cường, làm cho các xe sáng 

hơn nhiều. Thiết kế quang học đặc biệt tăng cường ánh sáng thẳng 

đứng, cải thiện đáng kể hiệu quả của màn hình hiển thị đọc đo 

nhiên liệu. 

 

 

 

Trong khi tiếp nhiên liệu, có nhiều ánh sáng đối với các xe chở dầu 

và một bên xe chở dầu, xe hơi, người, trụ cột có thể nhìn thấy rõ. 

Sau khi khách hàng đi vào trạm xăng, thiết kế bất đối xứng độc đáo 

phân phối ánh sáng hiệu quả tập trung ánh sáng trong khu vực trạm 

xăng, trong đó tăng cường đáng kể việc sử dụng ánh sáng và 

thương hiệu các trạm xăng 

 

 

 

Đặc biệt - thiết kế phân bố ánh sáng, thiết kế chống chói hoàn hảo 

đảm bảo rằng không có cảm giác khó chịu chói mắt khi điều khiển 

phương tiện tiếp cận đến các trạm xăng, an ninh đã được cải thiện 

đáng kể, an toàn hơn và thoải mái hơn. 

 

 

Thông qua việc nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng và những 

thay đổi của người tiêu dùng, và cũng có thể kết hợp với các yêu 

cầu hình ảnh mới của trạm xăng, chúng tôi thiết kế cho ánh sáng tán 

sáng tạo ba chiều, cốt lõi của ánh sáng ba chiều là có hiệu quả để 

ánh sáng lên thẳng đứng trên bề mặt hoạt, mà không chỉ làm cho 

tán ánh sáng rộng hơn, mà còn có thể nhìn thấy hình ảnh tổng thể 

của tram xăng từ xa. 
 

 

 

 
 



 
 
 

 



Thông số kỹ thuật: 

 
• Dải diện áp hoạt động rộng AC100-240V 50/60Hz 
• Chip LED 3030 Nichia – Nhật Bản, tiêu chuẩn LM-80 
• Bộ nguồn Meanwell UL/cUL 
• Hệ số công suất >0.9, hệ số THD <20% 

• Bảo vệ mặt bằng công nghệ sơn tĩnh điện, không phai màu và 
chống ăn mòn 

• Mặt phát sáng thủy tinh chống chói lóa 
• Tích hợp bộ đèn hoàn chỉnh, dễ lắp đặt, dễ bảo dưỡng, chi phí bảo 

dưỡng thấp 
• Khả năng chống nước và chống bụi cao, IP65 
• Có thể tích hợp cảm biến ánh sáng hoặc cảm biến chuyển động 

 

Model Công suất Độ sáng Kích thước 

PT-CNP-60 60W 7.500lm 265x265x80mm 

PT-CNP-80 80W 10.000lm 265x265x80mm 

 

 
 

 

 

Model Công suất Độ sáng Kích thước 

PT-CNP-100 100W 12.500lm 315x315x97mm 

PT-CNP-120 120W 15.000lm 315x315x97mm 

 

 
 

 

 

Model Công suất Độ sáng Kích thước 

PT-CNP-100-G 100W 12.500lm 420x420x67mm 

PT-CNP-120-G 120W 15.000lm 420x420x67mm 

PT-CNP-150-G 150W 18.750lm 420x420x67mm 

 

 
 

 

Model Công suất Độ sáng Kích thước 

PT-CNP-100-E 100W 12.000lm 408x348x60mm 

PT-CNP-120-E 120W 14.000lm 408x348x60mm 

PT-CNP-150-E 150W 18.000lm 408x348x60mm 



 



 
 
 
 
 


