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HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

HR Downlight

5 وات - توکار  - مهتابی - سایز فریم 9 و سایز برش 8/2 سانتی متر

5 وات - توکار - یخی - سایز فریم 9 و سایز برش 8/2 سانتی متر

5 وات توکار- آفتابی  - سایز فریم 9 و سایز برش 8/2 سانتی متر

6 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 11 و سایز برش 10 سانتی متر

6 وات توکار - یخی - سایز فریم 11 و سایز برش 10 سانتی متر

6 وات توکار - آفتابی - سایز فریم 11 و سایز برش 10 سانتی متر

9 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 13 و سایز برش 12 سانتی متر

9 وات توکار - یخی - سایز فریم 13 و سایز برش 12 سانتی متر

9 وات توکار - آفتابی - سایز فریم 13 و سایز برش 12 سانتی متر

14 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 18/5 و سایز برش 17/5 سانتی متر

14 وات توکار - یخی - سایز فریم 18/5 و سایز برش 17/5 سانتی متر

14 وات توکار - آفتابی - سایز فریم 18/5 و سایز برش 17/5 سانتی متر

29 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

29 وات توکار - یخی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

29 وات توکار - آفتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

42 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

42 وات توکار - یخی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

42 وات توکار - آفتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

18

18

18

18

18

18

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1,210,000 

1,210,000 

1,210,000 

1,460,000 

1,460,000 

1,460,000 

1,520,000 

1,520,000 

1,520,000 

2,270,000 

2,270,000 

2,270,000 

3,530,000 

3,530,000 

3,530,000 

3,960,000 

3,960,000 

3,960,000 

HM Downlight

HM Downlight

HM Downlight

HM Downlight

HM Downlight

6 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 11 و سایز برش 10 سانتی متر

9 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 13 و سایز برش 12 سانتی متر

14 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 18/5 و سایز برش 17/5 سانتی متر

29 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

42 وات توکار - مهتابی - سایز فریم 22 و سایز برش 21 سانتی متر

18

6

6

6

6

1,160,000 

1,340,000 

1,940,000 

3,320,000 

3,480,000 

ویژگی ها و مزایا:
* نسل جدید )چیپست ساخت شرکت      ، فنر بندی جدید ، نصب بهتر و راحت تر نسبت به نسل قبل)   
 * بدون              )چشمک) و اثر رنگین کمانی ؛                و دارای بازتاب دهنده ویژه ضد خیره گی 
  * بهره وری نوری باال 
 * مدیریت بهینه دما با خروجی حرارتی از جنس آلومینیوم و طراحی ویژه آن 

* 10000 هزار ساعت عمر بیشتر نسبت به نسل قبل )30000هزار ساعت)  
* اندازه های متنوع 

LG
FlickerUGR<19

100 Lm/w

ویژگی ها و مزایا:
* نسل جدید )چیپست ساخت شرکت      ، فنر بندی جدید ، نصب بهتر و راحت تر نسبت به نسل قبل)   
 * بدون              )چشمک) و اثر رنگین کمانی ؛                و دارای بازتاب دهنده ویژه ضد خیره گی 
  * بهره وری نوری باال 
 * مدیریت بهینه دما با خروجی حرارتی از جنس آلومینیوم و طراحی ویژه آن 

* 10000 هزار ساعت عمر بیشتر نسبت به نسل قبل )30000هزار ساعت)  

FlickerUGR<19
100 Lm/w

LG:موارد استفاده

موارد استفاده:

LED Downlight HR 1002

1001LED Downlight HM

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها



Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم)

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک دایره نسل دوم(

6 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - آفتابی- توکار- سایز برش   10

6 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - مهتابی- توکار- سایز برش  10

  12 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - آفتابی- توکار- سایز برش 15

12 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - مهتابی- توکار- سایز برش 15

18 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - آفتابی- توکار- سایز برش 20

18 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - مهتابی- توکار- سایز برش20

24 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - آفتابی- توکار- سایز برش 20

24 وات باریک با خروجی حرارت فلزی - مهتابی- توکار- سایز برش20

20

20

10

10

10

10

10

10

490,000 

490,000 

735,000 

735,000 

1,080,000 

1,080,000 

1,165,000 

1,165,000 

Slim Panel (پنل باریک مربع نسل دوم(

Slim Panel (پنل باریک مربع نسل دوم)

Slim Panel (پنل باریک مربع نسل دوم)

Slim Panel (پنل باریک مربع نسل دوم)

18 وات باریک - آفتابی - توکار- سایز برش 20 در 20 سانتی متر

18 وات باریک - مهتابی - توکار - سایز برش 20 در 20 سانتی متر

24 وات باریک - آفتابی - توکار - سایز برش 20 در 20 سانتی متر

24 وات باریک - مهتابی - توکار - سایز برش 20 در 20 سانتی متر

10

10

10

10

1,130,000 

1,130,000 

1,200,000 

1,200,000 

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

Slim Panel (پنل باریک دایره- اقتصادی(

6 وات باریک - آفتابی - توکار - سایز برش 10 سانتی متر

6 وات باریک - مهتابی - توکار - سایز برش 10 سانتی متر

12 وات باریک - آفتابی - توکار - سایز برش 15 سانتی متر

12 وات باریک - مهتابی - توکار - سایز برش 15 سانتی متر

18 وات باریک - آفتابی - توکار - سایز برش 20 سانتی متر

18 وات باریک - مهتابی - توکار - سایز برش 20 سانتی متر

16

16

14

14

10

10

440,000 

440,000 

580,000 

580,000 

760,000 

760,000 

  ویژگی ها و مزایا:   
 * نصب راحت ، بدنه فلزی و طراحی به روز و چشم نواز ، صفحه هدایت گر نور با طراحی بهبود یافته 

 * بدون            )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،
  * طول عمر تا 3 برابر بیشتر از مدل های قدیمی) 30000 هزار ساعت )

* نور یکنواخت و بدون ایجاد تنش و استرس در محیط 

  ویژگی ها و مزایا:   
 * نصب راحت ، بدنه فلزی و طراحی به روز و چشم نواز ، صفحه هدایت گر نور با طراحی بهبود یافته 

 * بدون            )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،
  * طول عمر تا 3 برابر بیشتر از مدل های قدیمی) 30000 هزار ساعت )

* نور یکنواخت و بدون ایجاد تنش و استرس در محیط 

Flicker

Flicker

CRI>80

CRI>80

ویژگی ها و مزایا: 
 * بدون            )چشمک) و اثر رنگین کمانی، 
 * تا 60 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با محصوالت 
* نصب سریع و راحت 

 

CRI>70
CFL

Flicker

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

LED Slim Downlight Ecomax II

LED Slim Downlight Ecomax II

LED Downlight Utility

1003

1003

1008

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها



HS Downlight (نور پخش( 
HS Downlight (نور پخش( 

HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(
HS Spotlight (لنزدار - نور متمرکز(

4/5 وات - مهتابی- نور پخش - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

4/5 وات - آفتابی- نور پخش - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

4/5 وات - مهتابی- نور متمرکز - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

4/5 وات - آفتابی- نور متمرکز - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - مهتابی- تابش 36 درجه - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - مهتابی- تابش 36 درجه - قاب طالیی - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - مهتابی- تابش 36 درجه - قاب نقره ای - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - آفتابی- تابش 36 درجه - قاب سفید - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - آفتابی - تابش 36 درجه - قاب طالیی - سایز برش 7 سانتی متر

7 وات - آفتابی - تابش 36 درجه - قاب نقره ای - سایز برش 7 سانتی متر

45

45

45

45

36

36

36

36

36

36

415,000 

415,000 

450,000 

450,000 

535,000 

535,000 

535,000 

535,000 

535,000 

535,000 

Spotlight HQ (Dimmable)400 9/5 وات - آفتابی- نور متمرکز - زاویه تابش 40 درجه - سایز برش 8 سانتی

Spotlight HJ (فروشگاهی(
Spotlight HJ (فروشگاهی(
Spotlight HJ (فروشگاهی(
Spotlight HJ (فروشگاهی(

 10 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - سایز برش 7/5 سانتی متر

 16 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - سایز برش 10 سانتی متر

 30 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - سایز برش 12/5 سانتی متر

 40 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - سایز برش 15 سانتی متر

30

32

24

12

1,470,000 

1,950,000 

2,770,000 

3,300,000 

ویژگی ها و مزایا:
  *  طراحی نوآورانه لنز       که نوری با کیفیت ، یکنواخت و عاری از هرگونه سایه را جهت نیازهای نور پردازی حرفه ای ارائه می نماید  

* بدون             )چشمک) و اثر رنگین کمانی،
  * تا 85 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با المپ های هالوژنی 35 وات - نصب راحت و سریع 

 

Flicker
TIR

CRI>80

ویژگی ها و مزایا:
  * استفاده از طراحی نوآورانه لنز و تکنیک های ترکیب نور جهت دستیابی به نور با کیفیت باال

 * بدون             )چشمک) و اثر رنگین کمانی، 
* قابلیت تنظیم نور از 10 تا 100 درصد جهت دستیابی به شدت نور ایده آل در محیط

 * قابلیت تنظیم زاویه تا 24 درجه
 

 

CRI>80 Flicker
UGR<13

ویژگی ها و مزایا:
 * طراحی جدید لنز که سبب نور پردازی دقیق ، یکنواخت و با کیفیت می گردد

* بکارگیری آلومینیوم در طراحی جدید به ویژه  قسمت خروجی حرارت ، در جهت افزایش بیش از پیش کارآیی
* قابل استفاده در زوایا و کاربری های متنوع با توان های مختلف

  * قابل چرخش و تنظیم در حالت افقی به میزان 355 درجه و عمودی 35 درجه
  * مناسب جهت نورپردازی های خاص و موضعی 
CRI>80   * بدون             )چشمک) و اثر رنگین کمانی، Flicker

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Downlight and Spotlight HS

LED Spotlight High Qality Dimmable

LED Spotlight HJ

1005-06-07

1000

1009

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها



Spotlight Grid HJ-1 (تکی فروشگاهی(

Spotlight Grid HJ-1 (تکی فروشگاهی(

Spotlight Grid HJ-1 (تکی فروشگاهی(

Spotlight Grid HJ-2 (دوتایی فروشگاهی(

Spotlight Grid HJ-2 (دوتایی فروشگاهی(

Spotlight Grid HJ-2 (دوتایی فروشگاهی(

20 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - بدنه فلزی سفید

30 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - بدنه فلزی نقره ای

40 وات - آفتابی - تابش 24 درجه - بدنه فلزی نقره ای

40 وات - آفتابی - تابش 40 درجه - بدنه فلزی سفید

60 وات - آفتابی - تابش 60 درجه - بدنه فلزی نقره ای

80 وات - آفتابی - تابش 80 درجه - بدنه فلزی سفید

8

8

8

4

4

4

3,090,000 

3,750,000 

4,815,000 

5,445,000 

6,800,000 

7,440,000 

Spotlight RF(240325,000 وات - آفتابی - تابش 25 درجه - بدنه آلومینیومی )چشمی 

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

30 وات متمرکز - آفتابی -تابش 20 درجه - سفید

45 وات متمرکز - آفتابی -تابش 20 درجه - سفید

30 وات متمرکز - آفتابی -تابش 20 درجه - مشکی

45 وات متمرکز - آفتابی -تابش 20 درجه - مشکی

8

8

8

8

4,150,000 

5,450,000 

4,150,000 

5,450,000 

ویژگی ها و مزایا:
 * طراحی جدید لنز که سبب نور پردازی دقیق ، یکنواخت و با کیفیت می گردد

* بکارگیری آلومینیوم در طراحی جدید به ویژه  قسمت خروجی حرارت ، در جهت افزایش بیش از پیش کارآیی
* قابل استفاده در زوایا و کاربری های متنوع با توان های مختلف

 * قابل چرخش و تنظیم در حالت افقی به میزان 355 درجه و عمودی 35 درجه و مناسب جهت نورپردازی های خاص و موضعی
   * بدون             )چشمک) و اثر رنگین کمانی،

ویژگی ها و مزایا:
 * بدون           )چشمک) و اثر رنگین کمانی،

 * ارائه نور دلنشین ، آرامش بخش و عاری از تنش
 * نصب راحت و طراحی مناسب گیره ها

* طراحی کوچک ، مناسب برای فضاهای تنگ و یا نیاز به نور پردازی خاص

ویژگی ها و مزایا:
 * با قابلیت 355 درجه چرخش و خم شدگی تا 180 درجه ، جهت نور پردازی به نقاط مورد نظر

 * بدون           )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،              )وضوح دقیق رنگ ها) و عاری از اشعه      ) عدم تخریب البسه و اقالم هنری) 
 * تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با مدل های

CRI>80 Flicker

FlickerCRI>80

FlickerCRI>80UV
CDM

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Spotlight Grid HJ

LED Spotlight 2W Ecomax

LED Spotlight Track Performer

1011

1012

1013

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها



Spotlight Track (فروشگاهی - ثابت(

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

Spotlight Track (فروشگاهی - ریلی(

Spotlight Track (فروشگاهی(

Spotlight Track (فروشگاهی(

7 وات متمرکز - آفتابی -تابش 30 درجه - سفید

7 وات متمرکز - آفتابی -تابش 30 درجه - مشکی

7 وات متمرکز - آفتابی -تابش 30 درجه - سفید

24 وات متمرکز - آفتابی -تابش 30 درجه - سفید

24 وات متمرکز - یخی -تابش 30 درجه - مشکی

48

48

48

12 

12

885,000 

885,000 

885,000 

3,500,000 

3,500,000 

ویژگی ها و مزایا:
 * با قابلیت 355 درجه چرخش و خم شدگی تا 180 درجه ، جهت نور پردازی به نقاط مورد نظر

 * بدون           )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،              )وضوح دقیق رنگ ها) و عاری از اشعه      ) عدم تخریب البسه و اقالم هنری) 
 * تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با مدل های

FlickerCRI>80UV
CDM

 ویژگی ها و مزایا:
* استفاده از چیپست های با کیفیت باال و مقرون به صرفه و همچنین لنز دقیق و با کیفیت جهت ارائه نور یکنواخت و مناسب 

* مجهز به بدنه آلومینیومی جهت اطمینان از خروج  ایده آل حرارت و حفظ کیفیت
* بدون             )چشمک) و اثر رنگین کمانی،

* قابل تنظیم در زوایا و جهت های متنوع
FlickerCRI>80

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Spotlight Track EcoMax

LED Spotlight Track Utility

Slim Panel (60پنل باریک 60 در(
Slim Panel (60پنل باریک 60 در(
Slim Panel (60پنل باریک 60 در(

Slim Panel (120پنل باریک 30 در(
Slim Panel (120پنل باریک 30 در(
Slim Panel (60پنل باریک 60 در(
Slim Panel (60پنل باریک 60 در(

Slim Panel (120پنل باریک 30 در(
Slim Panel (120پنل باریک 30 در(
Slim Panel (120پنل باریک 30 در(

40 وات - آفتابی - توکار - بدنه سفید

40 وات - مهتابی - توکار - بدنه سفید

40 وات - یخی - توکار - بدنه سفید

40 وات - آفتابی - توکار - بدنه سفید

40 وات - مهتابی - توکار - بدنه سفید

45 وات - آفتابی - توکار - بدنه سفید

45 وات - مهتابی - توکار - بدنه سفید

45 وات - یخی - توکار - بدنه سفید

45 وات - آفتابی - توکار - بدنه سفید

45 وات - مهتابی - توکار - بدنه سفید

4

4

4

4

4 

4

4

4

4 

4

3,790,000 

3,790,000 

3,790,000 

3,790,000 

3,790,000 

-

-

-

-

-

ویژگی ها و مزایا:
* طراحی بسیار باریک )7/7 میلیمتر ) و استفاده از مواد با کیفیت باال در ساخت

* بدون              )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،              و توزیع یکنواخت و با کیفیت نور
 *

 

FlickerCRI>80
PF=0.90

موارد استفاده:

LED Slim Panel Ecomax 

1000

1014-15-16

1018

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

قیمت مصرف کنندهتعداد/کارتنمدل ویژگی ها
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Zenith (پنل آویزی زینیث(
Zenith (پنل آویزی زینیث(

40 وات - یخی - ابعاد 122/2 در 23/6

75 وات - یخی - ابعاد 122/2 در 23/6

1

1
7,800,000 

 8,300,000 

Backlit Panel (پنل بک لیت(
Backlit Panel (پنل بک لیت(
Backlit Panel (پنل بک لیت(
Backlit Panel (پنل بک لیت(

48 وات - توکار - مهتابی- مربع 60 در60 - بدنه سفید

48 وات - توکار - یخی- مربع 60 در 60 - بدنه سفید

48 وات - توکار - مهتابی- 30 در 120 - بدنه سفید

48 وات - توکار - یخی- 30 در 120 - بدنه سفید

4

4

4

4

4,400,000 

4,400,000 

4,600,000 

4,600,000 

Highbay (160115,500,000 وات - مهتابی- زاویه تابش 60 درجه - بدنه خاکستری)چراغ سوله ای 

ویژگی ها و مزایا:
 * طراحی کم نظیر و مدرن که به محیط نصب زیبایی ویژه ای می بخشد

  * انتشار همه جانبه نور که سبب توزیع یکنواخت و بسیار دلنشین در محیط می گردد
* همچنین استفاده از این پنل سبب کاهش نیاز به  استفاده از سایر اقالم روشنایی می گردد

* عملکرد بهینه )100 لومن به ازای هر وات) و کاهش مصرف تا 50 درصد نسبت به پنل های رایج

ویژگی ها و مزایا:
* چینش بک لیت دیودها و استفاده از مواد با کیفیت باال در ساخت

* بدون              )چشمک) و اثر رنگین کمانی ،              و توزیع یکنواخت و با کیفیت نور
 *

  * بهره وری نوری باال  
 

 ویژگی ها و مزایا:
* عملکرد بهینه تا 125 لومن به ازای هر وات و کاهش 70 درصدی مصرف انرژی در صورت جایگزینی با مدل های رایج و مشابه

 * طراحی خروجی حرارت به صورت شانه ای به منظور کنترل مناسب دما
* 50000 ساعت طول عمر و 5 برابر بیشتر از چراغ های متال هالید 

* زاوایای متنوع نوردهی و تنوع در نوع نصب 
 * دارای گواهینامه          ، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب و مناسب برای محیط های خاص

Flicker

IP65 

CRI>80
PF=0.90

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Panel Zenith Upgrade

LED Backlit Panel Ecomax

LED Highbay Performer III

1017

1020

1021

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها



Lowbay (10017,200,000 وات - مهتابی - بدنه نقره ای - زاویه تابش 60 درجه)چراغ سوله ای 

LED Waterproof EQ (پارکینگی(
LED Waterproof EQ (پارکینگی(

18 وات - مهتابی - طول 120 سانتی متر

36 وات - مهتابی - طول 120 سانتی متر

16

16
2,950,000 

3,610,000 

LED Waterproof (پارکینگی(
LED Waterproof (پارکینگی(
LED Waterproof (پارکینگی(
LED Waterproof (پارکینگی(

20 وات - مهتابی - طول 120 سانتی متر

24 وات - مهتابی - طول 150 سانتی متر

40 وات - مهتابی - طول 120 سانتی متر

48 وات - مهتابی - طول 150 سانتی متر

20

8

9

6

2,340,000 

2,640,000 

3,350,000 

3,850,000 

LED Street Light (خیابانی(
LED Street Light (خیابانی(

20 وات - مهتابی - زاویه تابش 150+70 درجه

40 وات - مهتابی - زاویه تابش 150+70 درجه

6

6
3,450,000 

3,850,000 

ویژگی ها و مزایا:
 * خروجی حرارت بهینه ، طول عمر 30000 ساعت معادل با 4 برابر بیشتر از مدل های رایج و مشابه 

* زاوایای متنوع نوردهی و تنوع در نوع نصب 
* عملکرد بهینه تا 105 لومن به ازای هر وات و کاهش 50 درصدی مصرف انرژی در صورت جایگزینی با مدل های رایج

ویژگی ها و مزایا:
 * بهره وری باال 120 لومن به ازای هر وات و مصرف کم انرژی تا 55 درصد نسبت به المپ های فلورسنتی 

* دارای گواهینامه          ، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب مناسب برای محیط های بیرونی
 * مقاوم در برابر شوک الکتریکی تا 2/5 کیلو ولت 

* طول عمر 30 هزار ساعت

ویژگی ها و مزایا:
 * خروجی حرارت بهینه ، طول عمر 30000 ساعت معادل با 4 برابر بیشتر از مدل های فلورسنتی، بدون            )چشمک) 

* دارای گواهینامه          ، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب مناسب برای محیط های بیرونی
 * دارای گواهینامه           و مقاوم در برابر شوک و ضربه

* مجهز به کاور ضد       و عدم تغییر رنگ به زردی طی مرور زمان

  ویژگی ها و مزایا:
 * نوردهی فوق العاده 

* مقاوم در برابر شوک های برقی تا 5000 ولت و مقاوم در برابر آب
 * خروجی بهینه حرارت و 50 درصد کاهش مصرف انرژی در مقایسه با چراغ های خیابانی

 * هزینه نگهداری اندک و دارای گواهینامه

Flicker

IP66 

IP65 

IP65 

IK08 
UV

HPS 

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Lowbay Ecomax

LED Waterproof EQ

LED Waterproof Utility Plus

LED Street Light EQ Series

1022

1025

1026

1023-24

مدل

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها



LED Flood Light (پروژکتور(
LED Flood Light (پروژکتور(
LED Flood Light (پروژکتور(
LED Flood Light (پروژکتور(

30 وات - مهتابی- بدنه خاکستری

50 وات - مهتابی- بدنه خاکستری

70 وات - مهتابی- بدنه خاکستری

100 وات - مهتابی- بدنه خاکستری

18

12

6

6

2,650,000 

3,350,000 

4,650,000 

6,100,000 

LED Flood Light H (پروژکتور دوتایی(
LED Flood Light H (پروژکتور دوتایی(

150 وات - مهتابی - زاویه تابش 72+28 درجه - بدنه خاکستری

200 وات - مهتابی - زاویه تابش 72+28 درجه - بدنه خاکستری

4

4
13,000,000 

14,900,000 

LED Wall Washer (وال واشر - نمایی(
LED Wall Washer (وال واشر - نمایی(

24 وات - آفتابی - طول 1 متر - زاویه تابش 10+40 درجه

32 وات - آفتابی - طول 1 متر - زاویه تابش 10+40 درجه

4

4
0

0

LED Wall Washer (وال واشر - نمایی(
LED Wall Washer (وال واشر - نمایی(

6/5 وات - آفتابی - طول 50 سانتی متر- زاویه تابش 20 تا 40 درجه

13 وات - آفتابی - طول 1 متر - زاویه تابش 20 تا 40 درجه

12

12
0

0

ویژگی ها و مزایا:
* طراحی باریک و فشرده

*  دارای گواهینامه         و مقاوم در برابر گرد و خاک و آب
 * دارای گواهینامه         و مقاوم در برابر شوک و ضربه 

* مقاوم در برابر باد ، لرزه و زنگ زدگی
* 50 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با مدل های رایج و هزینه اندک نگهداری به همراه قابلیت نصب در حالت های مختلف 

ویژگی ها و مزایا:
* طراحی باریک و فشرده

*  دارای گواهینامه         و مقاوم در برابر گرد و خاک و آب
 * دارای گواهینامه         و مقاوم در برابر شوک و ضربه 

* مقاوم در برابر باد ، لرزه و زنگ زدگی
* 50 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با مدل های رایج و هزینه اندک نگهداری به همراه قابلیت نصب در حالت های مختلف 

* زاویه نوردهی باال، بدون           )چشمک)

ویژگی ها و مزایا:
* دارای گواهینامه          ، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب و مناسب برای فضاهای بیرونی 
*  استفاده از طراحی لنز پتنت شده برای نوردهی با زاویه 10+40 و متمرکز تا ارتفاع 8 متر

*  خروجی حرارت از جنس الومینیوم و مقاوم در برابر زنگ زدگی و دارای ساختار بسیار مقاوم
* بدون              )چشمک)

ویژگی ها و مزایا:
 * دارای گواهینامه          ، مقاوم در برابر گرد و خاک و آب و مناسب برای فضاهای بیرونی و باز 

* نوردهی یکنواخت و بدون ایجاد قسمت تاریک ما بین منابع نوردهی
* قابلیت نصب بدنه به بدنه و دارای قابلیت نور پردازی با سه زاویه متفاوت نوردهی و دارای طول عمر باال

* خروجی حرارت از جنس الومینیوم ، مقاوم در برابر زنگ زدگی و دارای ساختار بسیار مقاوم و هزینه اندک نگهداری
* بدون            )چشمک) 

IP65 

IP65 

IP65 

IP65 

IK08 

IK08 

Flicker

Flicker

Flicker

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Flood Light Ecomax II

LED Flood Light Ecomax H

LED Outdoor Wall washer Performer

LED Outdoor Wall washer Ecomax

1027

1028

1000

1000

مدل

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها





المپ پرقدرت صنعتی
المپ پرقدرت صنعتی
المپ پرقدرت صنعتی
المپ پرقدرت صنعتی
المپ پرقدرت صنعتی
المپ پرقدرت صنعتی

28 وات - مهتابی - سرپیچ         - زاویه تابش 140 درجه

40 وات - مهتابی - سرپیچ         - زاویه تابش 140 درجه

70 وات - مهتابی - سرپیچ         - زاویه تابش 140 درجه

90 وات - مهتابی - سرپیچ         - زاویه تابش 140 درجه

105 وات - مهتابی - سرپیچ           - زاویه تابش 140 درجه

120 وات - مهتابی - سرپیچ          - زاویه تابش 140 درجه

6

6

6

6

6

6

1,300,000 

1,700,000 

2,160,000 

2,540,000 

3,100,000 

3,600,000 

E27 

E27 

E40 

E40 

E40 

E40 

المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی
المپ حبابی

 5 وات - مهتابی -سرپیچ

 5 وات - آفتابی -سرپیچ

 7 وات - مهتابی -سرپیچ

 7 وات - آفتابی -سرپیچ

 9 وات - مهتابی -سرپیچ

 9 وات - آفتابی -سرپیچ

 12 وات - مهتابی -سرپیچ

 12 وات - آفتابی -سرپیچ

 14وات - مهتابی -سرپیچ

 14 وات - آفتابی -سرپیچ

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

135,000 

135,000 

165,000 

165,000 

185,000 

185,000 

195,000 

195,000 

245,000 

245,000 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

E27 

 المپ حبابی پرقدرت
 المپ حبابی پرقدرت
المپ حبابی پرقدرت
المپ حبابی پرقدرت

 20 وات - مهتابی -سرپیچ

 30 وات - مهتابی -سرپیچ

 40 وات - مهتابی -سرپیچ

 50 وات - مهتابی -سرپیچ

20

20

10

10

420,000 

770,000 

990,000 

1,100,000 

E27 

E27 

E27 

E27 

ویژگی ها و مزایا:
 * عملکرد بهینه ، نوردهی زیاد )117 لومن به ازای هر وات) و جایگزین بسیار مناسب برای المپ های 50 تا 250 وات 

 *  طراحی ظاهری بهتر و تهویه مناسب تر دما در مقایسه با المپ های رایج 
  *  همچنین طول عمر 2/5 برابر بیشتر در مقایسه با المپ های

 * 44 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با المپ های

ویژگی ها و مزایا:
* دامنه وسیع محصوالت شامل  سایز های متنوع حباب ، توان مصرفی و سرپیچ

*  طول عمر باال ، 20 برابر بیشتر نسبت به المپ های رشته ای ؛ نصب راحت و سریع 
* پخش گسترده نور تا 300 درجه، بدون             )چشمک) ، استفاده از مواد اولیه بسیار با کیفیت در ساخت

* 85 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی نسبت به المپ های رشته ای و 40 درصد کمتر نسبت به گازی 

ویژگی ها و مزایا:
 * عملکرد بهینه ، نوردهی زیاد )90 لومن به ازای هر وات) و جایگزینی بسیار مناسب برای المپ های 45 تا 105 وات گازی

*  طول عمر 2/5 برابر بیشتر در مقایسه با المپ های 
*  تا 50 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با المپ های 

* بدون             )چشمک) 

HID

HID
HID

Flicker

Flicker

(CFL(

(CFL(
CFL

CFL

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Performer High Power Bulb

LED Ecomax1 Bulb

LED Ecomax Bulb HBP

1032

1031

1033

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها
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المپ شمعی
المپ شمعی
المپ شمعی

5 وات - مهتابی - اشکی - سرپیچ        - بدنه سفید

5 وات - آفتابی - اشکی- سرپیچ        - بدنه سفید

5 وات - کهربایی - اشکی- سرپیچ         - بدنه طالئی

50

50

50

 175,000 

 175,000 

 200,000 

E14 

E14 

E14

المپ  GU10 لنزدار
المپ  GU10 لنزدار
المپ  GU10 لنزدار
المپ  GU10 لنزدار

  6 وات - مهتابی - پایه           - زاویه تابش 36 درجه

  6 وات - آفتابی - پایه            - زاویه تابش 36 درجه

       6 وات - مهتابی - پایه           - زاویه تابش 36 درجه              

6 وات - آفتابی - پایه            - زاویه تابش 36 درجه              

100

100

100

100

 255,000 

 255,000 

 400,000 

 400,000 

GU10  

GU10

  

 

Dimmable-  

Dimmable-

GU10  

GU10

المپ حبابی ادیسونی - فیالمنتی
المپ حبابی فیالمنتی

8 وات - کهربایی - حباب            - سرپیچ       - طالئی

      8 وات - کهربایی - حباب          - سرپیچ

40

100

380,000 

295,000 
ST64  E27 

E27 A60 

شمعی ساده - فیالمنتی 
شمعی اشکی  - فیالمنتی

4 وات - کهربایی - ساده - سرپیچ

4 وات - کهربایی - اشکی- سرپیچ

100

100

 215,000 

 215,000 
E14 

E14

T8 LED (تیوب(
T8 LED (تیوب(
T8 LED (تیوب(

 9 وات - مهتابی - 60 سانتی متر

 18 وات - مهتابی - 120 سانتی متر

 18 وات - آفتابی - 120 سانتی متر

25

25

25

310,000 

390,000 

390,000 

ویژگی ها و مزایا:
 * انتشار نور توسط لنز منشوری ، مناسب برای استفاده در لوسترها و افزایش زیبایی و جلوه

* موجود در رنگ های سفید ، طالیی و نقره ای 
* تا 85 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با المپ های رشته ای ، بدون             )چشمک)  

ویژگی ها و مزایا:
* عملکرد بهینه ، نوردهی زیاد و جایگزینی بسیار مناسب برای المپ های 35 تا 75 وات هالوژن

 * تا 85 درصد مصرف انرژی کمتر در مقایسه با المپ های هالوژن ،           )چشمک)
 * جایگزین بسیار مناسب برای سایر محصوالت مشابه

ویژگی ها و مزایا:
* رنگ نور مشابه با المپ های رشته ای و جایگزینی مناسب برای آنها

 * بدون           )چشمک )  
* 85 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی نسبت به المپ های رشته ای و 40 درصد کمتر نسبت به گازی 

ویژگی ها و مزایا:
 * رنگ نور مشابه با المپ های رشته ای و جایگزینی مناسب برای آنها ، بدون            )چشمک)

* عملکرد بهینه و نوردهی زیاد )120 لومن به ازای هر وات) و 360 درجه زاویه پخش نور

 ویژگی ها و مزایا:
 * عملکرد بهینه و نوردهی زیاد )88 لومن به ازای هر وات) و تا 60 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با تیوب های

 رایج که جایگزینی مناسب برای نسل های پیشین می باشد. همچنین بدنه پالستیکی سبب انتشار نوری یکنواخت می گردد

Flicker

Flicker

Flicker

Flicker

T8

GU5.3/GU10/GX5.3

(CFL)

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED EcoMax1 Candle

LED EcoMax2 Spot Lamp

LED EcoMax Filament Bulb Dim A60/ST64

LED EcoMax Filament Candle

LED Utility T8 Tube Double Ends

1034-35

1036

1037-38

1039

1071

مدل

مدل

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها



T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

T5 زیر کابینتی

3/5 وات مهتابی - 31 سانتی متر

3/5 وات آفتابی - 31 سانتی متر

7 وات مهتابی - 57 سانتی متر

7 وات آفتابی - 57 سانتی متر

10/5 وات مهتابی - 87 سانتی متر

10/5وات آفتابی - 87 سانتی متر

14 وات مهتابی - 117 سانتی متر

14 وات آفتابی - 117 سانتی متر

18 وات مهتابی - 117 سانتی متر

18 وات آفتابی - 117 سانتی متر

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

380,000 

380,000 

460,000 

460,000 

530,000 

530,000 

640,000 

640,000 

720,000 

720,000 

ریسه 5730
ریسه 5730

8 وات در هر متر – آفتابی - 5730

8 وات در هر متر - مهتابی - 5730

)متر 50) 1

)متر 50) 1
285,000 

285,000 

ریسه 2835
ریسه 2835
ریسه 2835
ریسه 2835

8 وات در هر متر - آفتابی -  2835 - )دو ردیفه)

8 وات در هر متر - مهتابی - 2835 - )دو ردیفه)

8 وات در هر متر - آبی - 2835 - )دو ردیفه)

8 وات در هر متر - قرمز - 2835 - )دو ردیفه)

)متر 50) 1

)متر 50) 1

)متر 50) 1

)متر 50) 1

315,000 

315,000 

315,000 

315,000 

ویژگی ها و مزایا:
* عملکرد بهینه )تا 50 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با تیوب ها      رایج) و جایگزین مناسب نسل های پیشین 

* طراحی پالستیکی و یکپارچه بدنه و اتصاالت که سبب راحتی در استفاده و نصب می گردد
*  دامنه وسیع محصوالت شامل سایز های متنوع ، توان مصرفی و رنگ نور

* بدون            )چشمک)

ویژگی ها و مزایا:
* کیفیت باال و نرخ خرابی کمتر از 0/1 درصد 

* انعطاف مناسب برای هر گونه نیاز شکل دهی و انتخابی ایده آل برای استفاده در دکوراسیون
* نصب راحت ، سریع و مصرف کم انرژی

* استفاده از مس خالص در ساخت جهت تهویه مناسب دما و جلوگیری مشکالتی چون ایجاد سولفاته ، سوختگی و کاهش عملکرد
* بدون              )چشمک) 

ویژگی ها و مزایا:
 *  استفاده از دو ردیف        برای دستیابی به نوردهی بیشتر 

* انعطاف مناسب برای هر گونه نیاز شکل دهی و انتخابی ایده آل برای استفاده در دکوراسیون 
* نصب راحت ، سریع و مصرف کم انرژی

* استفاده از مس خالص در ساخت جهت تهویه مناسب دما و جلوگیری مشکالتی چون ایجاد سولفاته ، سوختگی و کاهش عملکرد
* بدون             )چشمک)  

T5

Flicker

Flicker

Flicker

LED

موارد استفاده:

موارد استفاده:

موارد استفاده:

LED Ecomax T5 Batten

LED Utility Strip

LED Utility Strip Double Line HV

1040

1041

1042

مدل

مدل

مدل

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

تعداد/کارتن

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها
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Smart O 7W+3W 
(MT-HY03T)

قابلیت تغییر شدت نور و رنگ بدون محدودیت
و پخش موسیقی

به کمک اپلیکیشن موبایل

White Pipe 3W 
 (MT)

BC White Studio 8.5W 
 (MT)   

4,950,000 3,350,000 1,135,000 

Table Lamp - Reading & Working المپ رومیزی - خواندن، نوشتن و کارکردن

Knight 12W 
3000K-6500K (HML600A)

Belles 8W 
 3000k-6000K (HML500A)

Adam-CT 10W 
3000K-6500K(HML549)

2,800,000 2,950,000 2,800,000 

Mirror Lamp - Bathroom المپ باال آیینه ای - سرویس بهداشتی

قابلیت تغییر شدت و رنگ نور به دلخواه



www.kyansun.com

White 7/5W-15W 
(HC2020-HC3030)

Radar Plus-IO 16W 
 (HC300)

Star-Crwon 9.6W 
(HC260)

1,160,000  2,160,000     950,000 - 1,500,000 

Ceiling Lamp - Compact المپ سقفی

Calla 16W 
 (H350)

Luna 19W  
(HC420)

Smart Twinkle 36W 
(LED IC518)

Pearl 72W 
(HC6464)

White 16W-23W 
 (HC350-HC420)

قابلیت تغییر رنگ تا 6 رنگ
و تغییر شدت نور در 2 سطح

بوسیله ی کنترل جادویی

 1,016,000 1,800,000 

6,850,000 4,950,000 

1,350,000 - 1,995,000 

Ceiling Lamp - Bedroom & Living room المپ سقفی - اتاق خواب و پذیرایی
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Tulip 60W 
(MB115) 

Tulip 60W*2 
(MB315) 

1,180,000 2,180,000 

Vesta Black 24W  
(HPL190)

2,980,000 

Mirror Lamp - Optimal Ambience

Suspended Lamp - Living Room & Dining Room

المپ دیواری - فضاهای مطلوب

المپ آویز - پذیرایی و غذاخوری



LG205/White color DS - 520 mm LG210/White color DS- 1020 mm

LG210/BK DS (black color)- 1020 mmLG205/BK DS  (black color) -520 mm

LGLJQ-I/White color - 348 mm

 170,000  250,000 

 250,000  170,000 

 110,000 

Spotlight Track Utility Accessories Spotlight Track Utility Accessoriesلوازم جانبی ریلی لوازم جانبی ریلی
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T8 empty batten-1200mm - CT-R T8 empty batten-1200mm - CT-TT T8 empty batten-600mm-1200mm-CT

 400,000 

Spotlight Track Utility Accessories لوازم جانبی ریلی

ED-U-Strip-5730 Accessories LED-Strip-2835-Dbl-Accessories

 210,000  280,000 

Strip Accessories T8 Accessoriesلوازم جانبی ریسه

Strip Utility Accessories

لوازم جانبی تیوب

لوازم جانبی ریسه

 160,000-175,000  440,000 



LG320/WH/C  -  2000 mm LG310/WH/C  - 1000 mm  LG320/BK/C  -  2000 mm

3LGB/L/WH3LGB/I/WHLG315/BK/C  -  1500 mm

3LGB/I/BK 3LGB/L/BK

 1,250,000  750,000  1,250,000 

 230,000  180,000  950,000 

 180,000  230,000 

Spotlight Track Performer Accessories Spotlight Track Performer Accessoriesلوازم جانبی ریلی لوازم جانبی ریلی
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