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ــراح  ــین ط ــه مهندس ــم ک ــی کنی ــپری م ــی را س ــروزه دوران ام
بــه منابــع نــوری مــی اندیشــند کــه قابلیتــی فراتــر از تامیــن 
روشــنایی محیــط را دارا باشــد، نورانــه توانســته بــا تکیــه بــر 
ــازی  ــی س ــه سفارش ــنایی، ب ــش روز روش ــود و دان ــارب خ تج
کلیــه ی محصــوالت بــا باالتریــن کیفیــت و مطابــق بــا نیــاز 
ــزان و  ــرل می ــت کنت ــا قابلی ــی ب ــه محصوالت ــتریان و ارائ مش
شــدت روشــنایی )روشــنایی هوشــمند( نمــوده  و نقــش بزرگی 
در تلفیــق معمــاری و نــور داشــته باشــد، لــذا ایــن مجموعــه از 
تولیــدات نورانــه در ایــن راســتا تولیــد و عرضــه مــی گــردد.

In a time when architectural engineers need 
something beyond the brightness of the space, 
the company has been able to rely on these 
new experiences and engineering to customize 
all the products with the highest quality and in 
accordance with the needs of customers and 
play a major role in a new design. the purpose 
of this collection is in this direction.

ABOUT NOORANEH 

40 
YEARS

1977
Experience

As a Confirmation of quality, NOORANEH 
offers 5 year guaranteed  for all LED products.

5
YEARS

محصــوالت نورانــه بــه منظــور پاســخگویی و بــرآوردن نیازهــای 
ــود را  ــاری خ ــر و معم ــق هن ــا باتلفی ــد. م ــده ان ــد ش ــما تولی ش
ــاال و طراحــی   ــا کیفیــت ب ــی ب ــم کــه محصوالت ــر آن داشــته ای ب
منحصــر بــه فــرد تولیــد کنیــم. همچنیــن بــا انجــام آزمایشــات 
الزم بــر روی محصــوالت در شــرایط مقاومتــی، اســتاندارد و 
... موفــق بــه افزایــش طــول عمــر محصــوالت بــدون نیــاز بــه 

ــم. ــه تامیــن و نگــه داری خــاص شــده ای هرگون
ــا  ــان ب ــی محصوالتم ــه اســتفاده از 5 ســال گارانت ــا شــما را ب م
توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده در وب ســایت نورانــه بــه آدرس 
www.noraneh.ir/guarantee  دعــوت مــی کنیــم. از حس 
اطمینــان بــه نورانــه و راهکارهــای همیشــگی مــا بــرای طراحــی 

نورپــردازی لــذت ببریــد.

Nooraneh luminaires are manufactured to 
meet the highest demands. State-of-the-art 
production and testing processes as well as 
sustainable technologies guarantee a long 
product life without maintenance. 
We invite you to avail yourself of our 5-years 
guarantee, based on our guarantee conditions 
which can be viewed at www.nooraneh.com/
guarantee.

GUARANTEE
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NOORANEH SERVICES
Digital Catalog

فایــل 2D و 3D محصــوالت بــرای اســتفاده در نــرم 
افــزار هــای CAD جهــت ســاده ســازی ترســیم 
پــان روشــنایی پــروژه  هــا؛ دریافــت در صفحــه ی 

ــه آدرس: ــوالت ب محص

www.nooraneh.com/products

FA

2D and 3D data of our product available 
for use with your CAD programs. 
Download available at product pages 
on:

www.nooraneh.com/en/products

3D - 2D Product

EN

کارشناســان مــا جهــت نصــب صحیــح محصــوالت و 
ــیدن  ــا رس ــما را ت ــی، ش ــراد فن ــه ای ــر گون ــع ه رف
ــت  ــد. ثب ــی کنن ــی م ــوب همراه ــه ی مطل ــه نتیج ب

درخواســت در آدرس :

www.nooraneh.com/support

FA

Nooraneh is there for you even 
after the order is complete, we offer 
professional advice for installation 
and after sale services if any faults 
happened. Registering on:
www.nooraneh.com/en/support

Support

EN

FA

Lighting design and calculations for 
projects using Dialux evo , registering 
on:

www.nooraneh.com/en/services

نورانــه  را در  کاتالــوگ محصــوالت  جدیدتریــن 
هرزمــان بــا مراجعــه بــه آدرس:

www.nooraneh.com/products

FA

Our online catalog provides access 
to our full product range, the search 
function gives you quick and easy 
access to all of the product data you 
need, for more visit:
www.nooraneh.com/en/products

مبنــای  بــر  تخصصــی  هــای  کاتالــوگ  ی  ارائــه 
محصــوالت و نیــاز پــروژه هــا، دریافــت بــا مراجعــه 

آدرس:  بــه 

www.nooraneh.com/download

FA

Providing professional catalogs for 
different applications and products for 
your projects needs, download at:

www.nooraneh.com/en/download

Catalogs

EN

Lighting Design

بــرق،  ی  ســاالنه  هــای  نمایشــگاه  در  شــرکت 
ســاختمان، روشــنایی و ... بــه منظــور ارائــه ی 
جدیدتریــن محصــوالت، راهــکار هــا و همچنیــن 
دریافــت نیــاز و ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان، 

: بیشــتر در  اطاعــات 

www.nooraneh.com/news

FA

Participation in different annual 
exhibitions regarding to show new 
products and solutions and to get to 
know our customers and their needs, 
find more at:
www.nooraneh.com/en/news

Events

EN

ENEN

ــا  ــروژه ه ــنایی پ ــبات روش ــی و محاس ــکان طراح ام
توســط مهندســین روشــنایی نورانــه، ثبــت پــروژه 

در آدرس :

www.nooraneh.com/services

Course of the Project

FROM

0 

OF THE BEGINNING TO 

100
OF THE END

 

With lighting experts we’ll be 
following you along the project

You’ll receive the product with 
an appropriate packing.

And our lighting experts will 
provide you the best possible 
solutions

Training your technicians will 
smooth your way for a great 
finishing

the suitable product will be 
tailor-made for your project.

And there will be a contact 
point with you for after sales 
services.

کارشناســان مــا در پــروژه همراهتــان می 
شوند.

مهندســین روشـــنایی مــا مـــناسبترین 
ــد. ــی دهنـ ــهاد را مـ پیشنـ

محصــول مطابــق بــا نیــاز پــروژه سفارشــی 
ســازی مــی شــود.

 

Before we illuminate, 
we listen.

کار ما با شــنیدن آغاز می شــود.

محصــول بــا بســته بنــدی مطلــوب بــه 
دســتتان مــی رســد.

آمــوزش کارشناســان فنــی مــا مراحــل 
نصــب را برایتــان آســان مــی کنــد.

بــا 5 ســال گارانتــی محصــوالت نورانــه 
تجربــه انتخابــی خــوب را خواهید داشــت.
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H U M A N
CENTRIC
LIGHTING
V i r a  H C L  s y s t e m

)HCL( روشنایی انسان محور
 نور به عنوان منبع سلامتی

ــا  ــر ب ــور براب ــان مح ــنایی انس ــتم روش ــک سیس ــور  ی ــرات  ن تغیی
تغییــرات نــور طبیعــی محیطــی اســت کــه ســاختمان در آن بنــا شــده 
ــا توجــه  ــور فضــای داخــل ب ــر و همســان ســازی ن ــن تغیی اســت، ای
ــی  ــی م ــه در آن زندگ ــی ک ــی مکان ــی و فصل ــات  محیط ــه خصوصی ب
ــانیم   ــی رس ــام م ــه انج ــان را ب ــه م ــای روزان ــت ه ــا فعالی ــم و ی کنی
ــده ی   ــان دهن ــیاری  نش ــی بس ــات علم ــیاری دارد. مطالع ــد بس فوای
ــز و  ــش تمرک ــی(، افزای ــاعت درون ــدن ) س ــی ب ــم طبیع ــود ریت بهب
هوشــیاری، جلوگیــری از برخــی بیمــاری هــا ، بهبــود کیفیــت خــواب  
و افزایــش بــازده افــراد در یــک سیســتم روشــنایی انســان محــور 

بــوده انــد.

کاربردهای سیستم روشنایی انسان  محور

سیســتم روشــنایی انســان محــور نورانــه بــه عنــوان یــک سیســتم 
ــاز هــای  نورپــردازی محیــط فاکتــور هایــی نظیــر کیفیــت بصــری، نی
انــرژی  اتــلاف  از  و  گرفتــه  بــر  در  را  انســان  و حســی  زیســتی 

ــد. ــی کن ــری م جلوگی
هــای  سیســتم  و  هــا   LED تکنولــوژی  هــای  پیشــرفت  آخریــن 
ــک  ــی پلان ــر روی منحن ــور را ب ــگ  ن ــا رن ــر دم ــکان تغیی ــی ، ام کنترل
ــای   ــه معن ــه ب ــم آورده ک ــن فراه ــا 6500 کلوی ــن ت از 2700 کلوی
تغییــر رنــگ نــور از  ســفید گــرم تــا ســفید ســرد اســت. بــا توجــه 
بــه مزایــای ایــن سیســتم ایــن تکنولــوژی میتوانــد در محیــط هــای 
مختلفــی از جملــه فضاهــای آموزشــی ، اداری تجــاری، کار خانــه 
ــا                                 ــط هــای ب ــن محی ــر هــا و حــوزه ی ســلامت  و همچنی هــا، مهمانپذی
ویــژ گــی هــای خــاص جغرافیایــی  یــا محیــط هــا کــه از عــدم وجــود 

ــردد. ــتفاده گ ــد اس ــی برن ــج م ــی روز رن ــور طبیع ن

LIGHT AS A SOURCE OF WELLNESS

The dynamic changes of light brought by the 
Human Centric Lighting system equals the sunlight 
conditions of the geographic environment where the 
building is located. By changing the light flux and 
color and adapting the artificial light to the season 
and the time of the day, we can reproduce the natural 
rhytms in interior spaces and have several benefits 
for the human being

WHERE THE HCL SYSTEM CAN BE APPLIED

It is a state-of-the-art LED technology that allows to 
adjust the color temperatures along the Planck curve 
from 2.700K to 6.500K, that is, from warm to cold 
light. Given its relevant benefits, such technology 
can be applied to locations including educational 
establishments (schools, institutes), commercial 
premises (shops, offices), factories, health areas 
(hospitals and nursing homes), residencies, as well 
as specific geographical places or spaces lacking 
natural light.

هــدر  کاهــش 
انــرژی رفــت 

بـــراوردن نیـــاز 
هـــای زیســـتی 

بـــدن

ــی ــود بینایـ بهبـ

بیمارستانی

برنـده بیـن   از 
 اختـلالات خـواب

 /بیـداری

 کاهش پیشرفت
 بیماری ها

 بهبود خلق و خو

حامی حس خوب

اداری

ایمنــی 

بازده  

تمرکز   

تولید
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روشنایی انسان محور در فضای اداری:
افزایش انرژی و هوشیاری کارمندان در طول روز

تنظیم ساعت درونی بدن  و درنتیجه ی افزایش کیفیت خواب شبانه 
افزایش رضایتمندی و بازده کارمندان

قابل تنظیم بر اساس نیاز هر فرد

boosting employees’ feelings of alertness and vitality 
during daytime and at night.
positive effect on office workers’ sleep during the 
subsequent night.
Individual lighting control will affect job satisfaction 
positively.

روشــنایی انســان محــور در فضــای بیمارســتانی و 
حــوزه ســلامت:

جلوگیری از نوسانات خلق و خو و پیشرفت افسردگی
تســریع در بهبــود بیمــاری هــا در نتیجــه ی تنظیــم ســاعت درونــی 

بــدن و خــواب عمیــق و راحــت شــبانه
کاهش نیاز به مصرف قرص های خواب آور

افزایش حس آرامش و کاهش خستگی چشم و سردرد

Prevent mood fluctuations and depressions.
Stabilization of the circadian rhythm.
The emotional and physical well-being improves as 
a result of restful nights.
Reduction of sleep-inducing drugs.

OFFICE

HOSPITAL

شدت روشنایی
دمـــای رنـــــگ

شدت روشنایی
دمـــای رنـــــگ

The light switches on automatically with presence 
and switches off after hold time

تشخیص حضور
افــراد و  روشــن شــدن خــودکار چــراغ هــا در صــورت حضــور 
خامــوش شــدن پــس از زمــان قابــل تعییــن در صــورت عــدم حضــور

The light turns on/off or dims according to the level 
of natural light available.

نور روز
ــم  ــط تنظی ــود در محی ــی موج ــور طبیع ــه ن ــا توجــه ب ــراغ هــا ب ــور چ ن

مــی گــردد

LINE
Page.24-26

LINNO
Page.20-23

RELAX
Page.84-85

VIRA
Page.16-17

VIRA HCL

Presence detection

Daylight
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WIRELESS
LIGHTING
CONTROL
VIRA Wireless system

VIRA WIRELESS

در سیســتم ویــرا وایرلــس میتــوان مشــخصه هــای مختلفــی از جملــه ســطح نــور و 
رنــگ نــور چــراغ هــا را بــه صــورت دســتی و گروهــی از طریــق نــرم افــزار نصــب 
شــده بــر روی گوشــی تغییــر داد همچنیــن چــراغ هــا را بــر اســاس فضــای آن هــا 
ــف آن فضــا  ــرد هــای مختل ــرای کارب گــروه بنــدی کــرده و ســناریو هــای مختلفــی ب

تنظیــم و بصــورت پیــش فــرض قــرار داد بــرای مثــال:
• ســناریو ی مهمــان در یــک فضــای مســکونی کــه در آن تعریــف شــده در هنــگام 
حضــور میهمــان هــا چــراغ هــای اطــراف بــه حداقــل نــور خــود و چــراغ هــای پذیرایی 

بــه حداکثــر مقــدار نــور خــود برســند.
ــاق جلســات در  ــه در یــک فضــای اداری کــه در آن چــراغ هــای ات • ســناریوی ارائ
هنــگام ارائــه بــا ویدیــو پروژکتــور خامــوش شــده و چــراغ هــای راهــرو و ســایر اتاق 

هــا بــا توجــه بــه سنســور موجــود در آن فضــا عمــل مــی کننــد.

Nooraneh introduces a range of solutions based on mesh 
platform, which allow, through a remote control from Apps on 
smartphones or tablets, to manage the entire network of devices 
or wireless sensors (example: presence/brightness sensors). The 
same network can contain 127 nodal points, with the ability to 
simultaneously control multiple networks. The solution is based 
on the Mesh Network, thanks to its distributed and symmetrical 
architecture, to replicate in each node the intelligence and haven’t 
breaks for temporarily non-working node. 

کنترل روشــنایی گروهی 
محصــولات بــا نــرم افزار

تشــخیص حضــور افــراد  
توســط سنســور

قابلیــت افــزودن کلید ها 
و پنــل هــای بی ســیم 

بنــدی  زمــان  و  تقویــم 
ریــزی برنامــه  قابــل  

مکانــی  موقعیــت  تعریــف 
بــرای تنظیــم طلــوع و غــروب

بـــرای  پذیـــری  مقیـــاس 
اســـتفاده در تمامی محیـــط  ها

ــرل از راه دور سیســتم  کنت
روشــنایی از طریــق اینترنت

هــای  ســناریو  تعریــف 
مختلــف عملکــردی 

ایجــاد ســناریوهای تکرار 
پذیــر روشــنایی

کنترل روشنایی چراغ  از 
روی  تصویر آن  در محیط

بـر  چـراغ  خـودکار  دیـم 
موجـود روز  نـور  اسـاس 

تغییر دما رنگ  
6500-2700 کلوین 

تعریف چراغ ها بصورت تصویری و 
تغییر آسان شدت نور و رنگ نور

تغییــر گروهــی چــراغ هــای یــک 
فضــا   ) اتــاق، دفتــر، ســالن و ... (

ــف  ــا و تعری ــرداری از فض ــس ب عک
چــراغ هــا 

تغییــر شــدت و رنــگ نــور چــراغ ها 
از روی تصویــر فضا   

Grouping

DetectionSwitchCalender & timerSunrise & SunsetScalability Cloud Control

ScenesLoopGalleryLight Sensor CCT Charge

سایر قابلیت های این سیستم:
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APPLICATIONS

MOUNTING

ICONS

F

CRI
XX
Ra

ECG
DIMM

ECG
DALI

220 V
50 Hz

XX
CCT

XXXX
K

ECG

آموزشی
EDUCATION

ولتاژ اصلی و فرکانس
MAINS VOLTAGE AND FREQUENCY

مسکونی
RESIDENTIAL

چراغ کاس حفاظتی یک
IEC PROTECTION CLASS I

بیمارستانی
HELTH AND CARE

درایور الکترونیکی دیمیبل
ELECTRONIC CONTROL DIMMABLE

اداری
OFFICE

درایور الکترونیکی دالی
ELECTRONIC CONTROL DALI

تجاری
RETAIL AND PRESENTATION

درایور الکترونیکی
ELECTRONIC CONTROL

قطار شهری
SUBWAY

هتل
HOTEL

پاالیشگاه
REFINERY

قابلیت نصب در مکان مستعد به حریق
INSTALLABLE ON NORMALLY FLAMMABLE SURFACES
ضریب نمود رنگی
COLOUR RENDERING INDEX

کاس عایقی
IP PROTECTION DEGREE - COMPLETE LUMINAIRE

دمای رنگ
CORRELATED COLOUR TEMPRATURE

سیستم روشنایی هوشمند
SMART LIGHTING SYSTEM

قابلیت استفاده از باطری اضطرای
CAPBILITY OF USING EMERGENCY BATTERY

نشان سازمان جهانی استاندارد سازی قطعات چراغ های ال ای دی
ZHAGA

تغییر رنگ نور از 2700 تا 6000 کلوین
TUNABLE WHITE

KNX  قابل استفاده مستقیم در سیستم های
KNX Compatible

امکان اجرا انواع رنگ نور 
RGB

آویز
PENDANT

روکار
SURFCE

نیمه توکار
SEMI-RECESSED

توکار
RECESSED

دیواری
WALL

توکار کف
GROUND RECESSED

TW

RGB

APPROVAL MARKS AND SYMBOLS TECHNICAL INFORMATION
لومن

واحــد انــدازه گیــری شــار نــوری لومــن بــوده کــه بیانگــر میــزان انــرژی طیــف 
مرئــی نــور ســاطع شــده از منبــع نــوری در همــه ی جهــات اســت 

Lm (Lumen)

the lumen is the unit of luminous flux. Luminous flux 
describes the light energy in the visible band radiated from a 
light source in all direction.

 طول عمر

طــول عمــر منابــع نــوری مختلــف بــر اســاس میــزان افــت شــار نــوری آنهــا 
پــس از گذشــت زمــان معینــی نشــان داده میشــود، بدیــن ترتیــب کــه   L در 
واحــد نشــان دهنــده ی طــول عمــر نمایانگــر میــزان درصــد شــار نــوری باقــی 
مانــده و  F )در چــراغ هــای LED ( نمایانگــر درصــد  چیــپ هــای LED اســت 
کــه شــار نــوری آنهــا پــس از مــدت زمــان نشــان داده شــده کاهــش یافتــه 
ــر آن  ــال L90F50 50000 h نمایانگ ــور مث ــه ط ــد، ب ــاده ان ــا از کار افت و ی
اســت کــه پــس از گذشــت 50.000 ســاعت از طــول عمــر یــک چــراغ تنهــا 
10 درصــد شــار نــوری آن افــت کــرده و ایــن 10 درصــد افــت شــار نــوری 

در 50 درصــد چیــپ هــای LED مــو جــود در آن رخ داده اســت.

Lifelong

The light output of an LED Module decreases over the life-
time, this is characterized with the L value. L70 means that 
the LED module will give 70 % of its initial luminous flux. This 
value is always related to the number of operation hours 
and therefore defines the life-time of an LED module .The F 
value stands for degradation and complete failures of LED 
chipsets. L70F10 means 10 % of the LED modules may fail 
or be below 70 % of the initial luminous flux

 ضریب نمود رنگی 

شــاخصی اســت بــرای نشــان دادن میــزان واقعــی بــودن رنــگ هــای نشــان 
داده شــده توســط منبــع نــور از 100 )نــور خورشــید(. ضریــب نمــود رنــگ 
ــوده و از  ــی ب ــاز فضاهــای داخل ــورد نی ــتاندارد و م ــزان اس ــر از 80 می بالات
ــگ  ــه رن ــی ک ــر از 90 در فضاهای ــگ بالات ــود رن ــب نم ــا ضری ــای ب ــراغ ه چ

ــد اســتفاده مــی شــود. ــژه ای برخوردارن اشــیاء از اهمیــت وی

CRI

indicates the ratio by which the illuminated object or the 
illuminated area color deviates from the maximum value of 
100 (daylight)

THD

هارمونیکــی  اعوجــاج  دهنــده  نشــان   THD یــا  کل  هارمونیــک  اعوجــاج 
موجــود بــر روی یــک ســیگنال بــوده و همچنیــن تاثیــر اعوجــاج هارمونیکــی 
ایجــاد شــده توســط یــک وســیله را بــر روی ســیگنال اصلــی شــبکه نشــان              
ــزان  ــه می ــده و هرچ ــان ش ــد بی ــب درص ــر حس ــدار THD ب ــد. مق ــی ده م
THD کمتــر باشــد شــکل مــوج سینوســی دارای کیفیــت بهتــری مــی باشــد، 
بــرای مراکــزی همچــون بیمارســتان هــا، مراکــز صنعتــی وتجــاری بــزرگ و ... 
کــه کیفیــت بــرق دارای اهمیــت زیــادی مــی باشــد، اســتفاده از  وســایل بــا 

ــت. ــت اس ــن دارای اهمی THD پایی

THD

The total harmonic distortion (THD) is a measurement of the 
harmonic distortion present in a signal and is defined as the 
ratio of the sum of the powers of all harmonic components 
to the power of the fundamental frequency.the lower THD 
is the quality of the main power is higher and using devices 
with low THD is essential for big and important facilities.

مک آدام

در دانــش رنــگ شناســی و طبــق منحنــی CIE1931 ، بیضــی هــای مــک آدام 
قســمت هایــی از منحنــی رنگــی هســتند کــه تفــاوت رنگــی در آنهــا بــا چشــم 
انســان قابــل تشــخیص نیســت ، بدیــن ترتیــب در چــراغ هــای LED بــا گام 
مــک آدام کوچکتــر ) 3 و کمتــر از آن( تشــخیص تفــاوت  رنــگ چیــپ هــای 

LED بســیار ســخت بــوده و رنــگ نــور یکنواخــت تــر بــه نظــر میرســد.

MacAdam ellipses

In the study of color vision, a MacAdam ellipse is a region 
on a chromaticity diagram which contains all colors which 
are indistinguishable, to the average human eye, from the 
color at the center of the ellipse. The contour of the ellipse 
therefore represents the just noticeable differences of 
chromaticity. Standard Deviation Color Matching in LED 
lighting uses deviations relative to MacAdam ellipses to 
describe color precision of a light source

ضریب توان 

ضریــب تــوان در یــک سیســتم الکتریکــی AC بــه نســبت تــوان واقعــی بــه 
تــوان ظاهــری گفتــه مــی شــود و مقــداری بیــن 1- و 1 دارد، ضریــب تــوان  
کمتــر نشــان دهنــده تلفــات بیشــتر در مــدار و افزایــش تــوان راکتیــو 
اســت، محصــولات بــا ضریــب تــوان بیــش از 0/9 کمتریــن تاثیــر را بــر روی 

کیفیــت بــرق شــبکه گذاشــته و بیشــترین بــازده را دارنــد.

Power factor

the power factor of an AC electrical power system is defined 
as the ratio of the real power flowing to the load to the 
apparent power in the circuit, and is a dimensionless number 
in the closed interval of -1 to 1
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VIRA SYSTEM

VIRA SYSTEM

LIGHTING CONTROL SYSTEM

ویژگی های چراغ های روشنایی هوشمند نورانه با سیستم ویرا

•  کاهش مصرف انرژی بیش از 70 درصد
•  دارابــودن سنســور نــور محیــط  بــه همــراه سنســور حضــور و 

حرکــت 
•  قابلیت نصب تا ارتفاع 5 متر

•  کنتــرل اســان ســطح نــور بصــورت دســتی توســط ریمــوت کنتــرل 
یــا کلیــد و یــا بــه صــورت خــودکار 

•  امکان حذف کلید از سیستم و کنترل تمام هوشمند
•  اجــرای سیســتم هوشــمند  روشــنایی بــدون نیــاز بــه اســتفاده از 

 DALI سیســتم
ــوان  ــب ت ــش از 95٪ و ضری ــازده بی ــا ب ــی ب ــور الکترونیک •  درای

0/97

 

Nooraneh SMART LIGHTING (VIRA)

• More than %70 energy saving in compare of old lighting 
systems
• Ambient light sensor with motion and presence detector
• Max. installation height 5 m 
• Switch input for on/off switching and dimming
• Can be remote controlled 

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

• روشن شدن چراغ ها پس از تشخیص حضور افراد در محیط و ادامه روشنایی حتی بدون هر گونه حرکت فرد
• خاموش شدن چراغ ها پس از ترک محیط با تعیین فاصله زمانی قابل تنظیم 

• تنظیم میزان روشنایی مورد نیاز محیط  (Work Plane) بوسیله ریموت کنترل در بازه 150، 300 و 500 لوکس
• عملکرد منحصر  به فرد و مجزای چراغ های روشنایی در محیط همانند تصاویر بالا به شرح زیر:

چــراغ A نصــب شــده در کنــار پنجــره )منبــع نــور طبیعــی( بدلیــل وجــود نــور روز، شــار نــوری خروجــی و مصــرف کمتــر و چــراغ B کــه بــا فاصلــه از پنجــره 
نصــب شــده شــار خروجــی بیشــتری دارد.

0.00 24.0012.006.00 18.00

-
to T8
71 %

0.00 24.0012.006.00 18.00

-
to T8
77 %

0.00 24.0012.006.00 18.00

-
to T8
85 %

LED روشنایی با چراغ های
+

سنسور حضور
LED روشنایی با چراغ های

+
سنسور نور محیط

LED روشنایی با چراغ های
+

سنسور حضور
+

سنسور نور محیط

8 AM 12 PM
%30 %10

4 PM

%20 %50

8 PM 
%100 %100%60 %40

12 AM8 AM

A A A AB B B B

1. مدت زمان تاخیر پس از خروج اشخاص 
2. مدت زمان روشن بودن چراغ ها در صورت خالی بودن محیط

A . میزان نور
B . میزان نور ثانویه  در صورت خالی بودن محیط

پارامترهای قابل تنظیم:
1 2

B

A

نور
ن 

یزا
م

زمان

T8 سطوح ذخیره انرژی در سیستم های مختلف در مقایسه با چراغ های با لامپ

بهینه سازي مصرف انرژي و کاهش هزینه ها ازمهم ترین معیارهاي زندگي آسان و رو به پیشرفت مي باشد.
در ایــن راســتا بــرای همــگام بــودن بــا تکنولــوژی و نزدیــک شــدن بــه معیارهــای زندگــی مــدرن، انتخــاب سیســتم هــای هوشــمند روشــنایی یکــی از بهترین 

راهــکاری ممکــن اســت. سیســتم هوشــمند روشــنایی نورانــه (VIRA) بــا ویژگــی هــای زیــر و بــدون هرگونــه پیچیدگــی، ایــن هــدف را محقق میســازد:

Remote

Integrated sensor
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MULTI TRACK SYSTEM

SURFACE MOUNT - PENDANT - RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum track profile for recessed, surface and 
pendant mounting
• Minimalistic design
• Spotlights with different angles and diameters
• Capable of installing linear luminaire
• High flexibility thanks to magnetic connecting 
system
• CRI>90, CRI>90 LED COB modules
• Best choice for retail, galleries, offices and wherever 
that lighting engineering has a great value

ویژگی های سیستم  روشنایی  مولتی ِتـرک

•  ریل آلومینیومی  با قابلیت نصب بصورت توکار، روکار، آویز
•  طراحی مینیمال و مدرن

•  قابلیت چراغ های اسپات با قطر ها و زوایای پخش نور متنوع
•  قابلیت نصب چراغ خطی و اسپات بصورت همزمان 

•  انتخاب آزادانه و سهولت نصب توسط آهنربا
•  ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 90 و 95 

•  مناســب نوپــردازی ویــژه فروشــگاه هــا، دفاتــر کار، گالــری هــا و 
ــژه ای  کلیــه ی مــکان هایــی کــه مهندســی روشــنایی از اهمیــت وی

برخــوردار اســت

MULTI TRACK SYSTEM

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

سیسـتم مولتی ِترک نورانه، با طراحی پیشـرفته و اتصال آسـان و سـریع توسـط آهنربا، امکان استفاده از چراغ های اسـپات، لاین، دانلایت و ... را بصورت آزادانه 
و در انـواع مختلـف تـوکار،روکار و آویـز فراهـم آورده اسـت، بـا اسـتفاده از این سیسـتم میتوان پس از گذشـت زمان، مطابق با تغییر چیدمان فضـا و یا پایان عمر 
چراغ ها ،به راحتی )با اتصالات آهنربایی( و بدون نیاز به سـیم کشـی مجدد، روشـنایی مورد نظر خود را اجرا کرده و از انعطاف بی نظیر این سیسـتم لذت ببرید.

www.nooraneh.com/products/
multi-track-system

Multi Track System benefits

اتصال آسان توسط آهنربا امکان استفاده از چراغ های خطی لاین

All fitings can be installed 
magnetically

capable of installing linear 
luminaires

full control of individual 
luminaires

downlight modules are 
avai lable

امکان کنترل جداگانه چراغ ها ــا انــواع مــاژول  قابلیــت اســتفاده ب
هــای دانلایــت

High flexibility in design and 
to move limitlessly

قابلیــت جابجایــی بــدون محدودیــت 
چــراغ هــا

Feeding with one main driver 
made the minimal design 
possible 

طراحــی مــدرن چــراغ هــا  بعلــت 
پنهــان و  مرکــزی  درایــور   وجــود 

Modern UGR<19 downlights 
with different distributions  

دانلایــت  مــدرن  هــای  مــاژول 
بــا زوایــای پخــش نــور    UGR<19

مختلــف
Easy installation and 
different light specs to order 

اتصــال آســان و قابلیت ســفارش چراغ 
هــا ی با مشــخصات نــوری متفاوت
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(UGR <19 )  چراغ خطی لنزا

چراغ خطی لاین

چراغ های اسپات با آداپتر داخلی
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LINE

LINE Recessed

NL 90 NL 60 NL 30

LINE

ویژگی های چراغ  لاین توکــار

•  بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض 3/5 و 6 و 9 سانتیمتر
•  نصب به وسیله بست U  شکل گالوانیزه
•  پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

UV دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •
•  امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود

•  ترمینال پلی آمید   وسیستم سیم کشی ترو وایرینگ 
 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول خطــی  •

43000h
•  ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum extruded housing with the width of ,3.5 
6 and 9 cm
• Powder coating 
• Recessed mounting using U-type galvanized fixture
• Anti UV PMMA or PC diffuser
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency Linear LED SMD modules with 
L90F50 43000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

Section view

Technical Details

2 mm

End Cap
درپوش آلومینیومی دایکاست

90 mm

110 mm

90 m
m

NL90 ... PMi

90 m
m

NL90... PMi

L

NL30/NL60 ... PMi

60 mm

80 mm

NL60 ... PMi

L

86 m
m

35 mm

45 mm

86 m
m

NL30 ... PMi

Line NL 90 114 LED PMi
2865 lm  4000k   26w 

Recessed Installation (More on Page 30)

100

150

200

250

300

cd/klm η = 75%C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

75°

90°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

15° 0°

45°

60°

86 m
m

Reference Power efficacy Luminous flux length
NL    114 PMi (H1) 26 - 49 w 109 - 109 Lm/w 2865-5430 Lm 1140 mm

NL    171 PMi (H1) 37 - 72.8 w 114 - 111 Lm/w 4297-8145 Lm 1710 mm

NL    227 PMi (H1) 49 - 96.4 w 115 - 112 Lm/w 5730-10860 Lm 2270 mm

NL    284 PMi (H1) 63 - 120 w 116 - 113 Lm/w 7162-13575 lm 2840 mm

NL90 114 PMi H2 73 w 110Lm/w 8040 Lm 1140 mm

NL90 227 PMi H2 144 w 111.6Lm/w 16080 lm 2270 mm

      برای سفارش چراغ های الین یکی از عرض های 30 - 60 و یا 90 را وارد کنید
جهت سفارش چراغ های با توان باالتر کد  H1  را انتهای کد چراغ اضافه نمایید.

H2  چراغ های الین برای نصب در ارتفاع باالتر از 6متر
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LINE

LINE Surface Mount

NL 90 NL 60 NL 30

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum extruded housing with the width of ,3.5 
6 and 9 cm
• Powder coating 
• Anti UV PMMA or PC diffuser
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency Linear LED SMD modules with 
L90F50 43000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  لاین روکـــار

•  بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض 3/5 و 6 و 9 سانتیمتر
•  پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک 

UV دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •
•  امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود

•  ترمینال پلی آمید   وسیستم سیم کشی ترو وایرینگ 
 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول خطــی  •

43000h
•  ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

LINE

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

3981

995

442

249

159

111

lx

lx

lx

lx

lx

lx

m

m

m

m

m

m

0.50

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Illuminance[lx]Distance[m]

Line NL 90 114 LED PMi
2865 lm  4000k   26w 

Section view

Technical Details

2 mm

End Cap

درپوش آلومینیومی دایکاست

NL90... PM

90 mm

90 m
m

NL90 ... PM

NL30/NL60 ... PM

60 mm

NL60 ... PM

86 m
m

L

L

90 m
m

35 mm

86 m
m

86 m
m

NL30 ... PM

Reference Power efficacy Luminous flux length
NL    114 PM (H1) 26 - 49 w 109 - 109 Lm/w 2865-5430 Lm 1140 mm

NL    171 PM (H1) 37 - 72.8 w 114 - 111 Lm/w 4297-8145 Lm 1710 mm

NL    227 PM (H1) 49 - 96.4 w 115 - 112 Lm/w 5730-10860 Lm 2270 mm

NL    284 PM (H1) 63 - 120 w 116 - 113 Lm/w 7162-13575 lm 2840 mm

NL90 114 PM H2 73 w 110Lm/w 8040 Lm 1140 mm

NL90 227 PM H2 144 w 111.6Lm/w 16080 lm 2270 mm

      برای سفارش چراغ های الین یکی از عرض های 30 - 60 و یا 90 را وارد کنید
جهت سفارش چراغ های با توان باالتر کد  H1  را انتهای کد چراغ اضافه نمایید.

H2  چراغ های الین برای نصب در ارتفاع باالتر از 6متر

Installation on Page 31
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LINE

LINE Pendant

NL 90 NL 60 NL 30

LINE

ویژگی های چراغ  لاین آویــز

•  بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض 3/5 و 6 و 9 سانتیمتر
•  بست آویز استنلس استیل

•  پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
UV دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

•  امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود
•  ترمینال پلی آمید   وسیستم سیم کشی ترو وایرینگ 

 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول خطــی  •
43000h

•  ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از80 و مک آدام 3
•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum extruded housing with the width of ,3.5 
6 and 9 cm
• Powder coating 
• Anti UV PMMA or PC diffuser
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency Linear LED SMD modules with 
L90F50 43000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000
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TW

3981
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159
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m

m

m

m

m

m

0.50

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Illuminance[lx]Distance[m]

Line NL 90 114LED PMp 
2865 lm  4000k   26w 

LED(SMD) Module

Suspension Kit (More On Page 31)

Section view

Technical Details

2 mm

End Cap

درپوش آلومینیومی دایکاست
90 mm

90 m
m

NL90 ... PMp NL90... PMp

2000 m
m

m
ax

90 m
m

L

35 mm   
86 m

m

NL30 ... PMp 
60 mm

86 m
m

NL60 ... PMp

L

86 m
m

2000 m
m

m
ax

NL60 ... PMp

ماموت خودرو نمایندگی فولکس واگن - تهران 

Reference Power efficacy Luminous flux length
NL    114 PMp (H1) 26 - 49 w 109 - 109 Lm/w 2865-5430 Lm 1140 mm

NL    171 PMp (H1) 37 - 72.8 w 114 - 111 Lm/w 4297-8145 Lm 1710 mm

NL    227 PMp (H1) 49 - 96.4 w 115 - 112 Lm/w 5730-10860 Lm 2270 mm

NL    284 PMp (H1) 63 - 120 w 116 - 113 Lm/w 7162-13575 lm 2840 mm

NL90 114 PMp H2 73 w 110Lm/w 8040 Lm 1140 mm

NL90 227 PMp H2 144 w 111.6Lm/w 16080 lm 2270 mm

      برای سفارش چراغ های الین یکی از عرض های 30 - 60 و یا 90 را وارد کنید
جهت سفارش چراغ های با توان باالتر کد  H1  را انتهای کد چراغ اضافه نمایید.

H2  چراغ های الین برای نصب در ارتفاع باالتر از 6متر
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LINE UP-DOWN

LINE Up-Down NL60 LED PMD

PENDANT

ویژگی های چراغ  لاین  دو طرفه 

•  پخش نور به صورت مستقیم و غیر مستقیم  بالا  و پایین
•  بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض 6 سانتیمتر

•  بست آویز استنلس استیل
•  پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

UV دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •
•  امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود

•  ترمینال پلی آمید   وسیستم سیم کشی ترو وایرینگ 
 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول خطــی  •

43000h
•  ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

PRODUCT SPECIFICATION

• Direct and indirect light distribution (UP&Down)
• Aluminum extruded housing with the width of 6 cm
• Powder coating 
• Anti UV PMMA or PC diffuser
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency Linear LED SMD modules with 
L90F50 43000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø
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60 mm

140 m
m

NL60 ... PMd

L

140 m
m

2000 m
m

m
ax

NL60 ... PMd

Reference Power efficacy Luminous flux length
NL 60 114 PMD 52 W 109 Lm/w 5730 Lm 1140 mm

NL 60 171 PMD 74 W 114 Lm/w 8594 Lm 1710 mm

NL 60 227 PMD 98 W 115 Lm/w 11460 Lm 2270 mm

NL 60 284 PMD 126 W 116 Lm/w 14324 Lm 2840 mm

Section view

Technical Details
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Line NL 60 114LED PMD 
5730 lm  4000k   52W 

دفتر اداری - تهران
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LINE )Series: NL90, NL60, NL30 ... PMi(
System Component & Install Instruction

H

w

W= 65 mm
Hmin= 110 mm NL60 ... PMi}

W= 40 mm
Hmin= 110 mm NL30 ... PMi}

W= 95 mm
Hmin= 110 mm NL90 ... PMi}

بست پروانه ای برای نصب در سقف های 
کاذب با ضخامت های مختلف

پس از چرخش  پیچ، بست پروانه ای در 
موقعیت عمود بر چراغ قرار می گیرد.

LINE )Series: NL90, NL60, NL30, ... PMp(

LINE )Series: NL90, NL60, NL30, ... PM(

System Component & Install Instruction

System Component & Install Instruction

طول آویز چراغ الین حداکثر از سقف 200 سانتی متر می باشد. نور چراغ الین نور اصلی محیط را تامین می کند . 

در نصب چراغ الین روکار بدنه ) پروفیل( بطور مستقیم به  سقف یا دیوار پیچ می شود.



3534

Hieght of reference plane                                                        0.8 m
Average illuminance                               Eav                             516 lux
Minimum illuminance                            Emin                          213 lux
Maximum illuminance                           Emax                          625 lux
Uniformity U0                                          Emin/Eav                   0.41
Light power density: 9.25 w/m2 (floor area of the room 126.52 m2)

Light Calculation LED

LINE Exploded View
Connector

Aluminum 
Profile

TerminalAluminum 
Reflector

LED
Module 

Diffuser

10 m

14 m

مجتمع تجاری اداری ساناسنتر - بلوار اندرزگو - تهران
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مجتمع تجاری اداری سانا سنتر
تهران- بلوار اندرزگو

نوع کاربری:
تجاری - اداری

محصولات:
 NL90 چراغ های خطی لاین مدل

توکار و آویز

زیربنا:
22900 متر مربع

Sana center shopping mall
Tehran – Andarzgoo blvd

Application:
Mall – Office building

Products:
Line NL90 LED linear luminaires

Area:
22900 m2
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VERONA

VERONA Recessed

NVE 40 NVE 21

F CRI
80 +
RaECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

PRODUCT SPECIFICATION

• Available in 40, 21  mm width
• Aluminum extruded housing with edge and 
Powder coating
• Very low height for installing in false ceiling 
with void limits
• Anti UV PC diffuser
• Tridonic  LED SMD Strips with L90F50 28000h 
lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  ورونا 

•  تولید در عرض های 21 و 40 میلی متر
ــا طراحــی لبــه دار و پوشــش  ــه ی آلومینیومــی اکســترودی ب •   بدن

رنــگ پــودری الکتــرو اســتاتیک  
•  قابلیت تولید در طرح های متناسب و نامحدود

•  ارتفــاع بســیار کــم جهــت اســتفاده در ســقف هــای کاذب بــا 
ارتفــاع محدودیــت 

UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •
•  نــوار LED SMD ترایدونیــک اتریــش بــا بــازده بــالا و طــول عمــر 

28000h L90f50
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

و  بــازده ٪95  بــا  اتریــش  ترایدونیــک  الکترونیکــی  •  درایــور 
از 0.97 بالاتــر  تــوان  ضریــب 

•  قابلیت نصب تا 17 متر تنها با یک درایور تغذیه

چـراغ لایـن ورونـا نورانـه مناسـب بـرای سـقف های بـا فضای کم بوده که بوسـیله ی گیـره نصب میگـردد. همچنین طراحی لبـه دار این چراغ مانـع از نمایان 
شـدن اشـکالات برش سـقفی شـده و خط نـوری یکنواختی در فضا ایجـاد می کند.

INSTALLATION

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NVE 40 Pci (H1) 14.2-22.6w/m 93-81 lm/m 1323-1830 lm/m 1000 mm

NVE 21 Pci 10 w/m 88 lm/m 881 lm/m 1000 mm

LED STRIP

VERONA NVE 40 ... PCi

12.5
m

m

49mm

39 mm
30

m
m

VERONA NVE 21 ... PCi

12.5
m

m

33 mm

21 mm

Driver

شرکت پرلیت - تهران
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Verona
System Component & Install Instruction

Support 
Structure of 
the ceiling

False Ceiling

Connector

OutPut Cable

Mounting with Springs

Linear Lighting Design Ideas
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VERONA - HIDDEN

HIDDEN Surface MountVERONA Surface Mount

NLV ... PCp NHI ... PM

F CRI
80 +
RaECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

چـراغ لایـن هیـدن  نورانـه بـا نـور یکنواخـت و طراحـی خـاص 45 درجـه ای مناسـب بـرای فضاهـای مورد نیـاز نور پـردازی مخفی بـوده و جلـوه ای رویایی به 
فضا می بخشـد.

• Tridonic  LED SMD Strips with L90F50 28000h 
lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

PRODUCT SPECIFICATION 

• 30  mm width
• Aluminum extruded housing 
• Anti UV PC diffuser

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum extruded housing with 45° design
• Anti UV PC diffuser

•  نــوار LED SMD ترایدونیــک اتریــش بــا بــازده بــالا و طــول عمــر 
28000h L90f50

•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3
و  بــازده ٪95  بــا  اتریــش  ترایدونیــک  الکترونیکــی  •  درایــور 

از 0/97 بالاتــر  تــوان  ضریــب 

ویژگی های چراغ  ورونا روکار 

•  تولید در عرض  30 میلیمتر
•   بدنه ی آلومینیومی اکسترودی با طراحی لبه دار 

•  قابلیت تولید در طرح های متناسب و نامحدود
UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

ویژگی های چراغ  هیدن

•  بدنه ی آلومینیومی اکسترودی با طراحی ویژه 45 درجه
UV دیفیوزر اکریلیک  شیری مقاوم  در برابر  •

VERONA HIDDEN

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NHI 45 PM 10.4 w 84.3  lm/w          877  lm/w 1000 mm

VERONA

HIDDEN

45 mm

45 mm
Hidden

Hidden
Verons NVE 40 PCp

LED STRIP

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NVE 40    PCp (H1) 14.2-22.6w/m 1323-1830 lm/w 93-81 lm/m   1000 mm

∆  برای سفارش، طول مورد نظر را به سانتی متر وارد کنید.

34 mm

33
 m

m
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LINE v

LINE SLIM NLS

RECESSED

NLS 45 NLS 40

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

PRODUCT SPECIFICATION

• Available in 30 ,18  mm width
• Unique Aluminum extruded housing for 
recessed trim-less installation in false ceiling 
thanks to low height design
• Powder coating 
• Anti UV PC diffuser
• tridonic LED SMD Strips with L90F50 28000h 
lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ های لاین اسلیم

•  تولید در عرض های 18 و 30 میلیمتر
•  بدنــه ی آلومینیومــی اکســترودی بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد 

ــه ــدن لب ــوکار و ب ــب ت ــت نص ــه جه ــط نوران ــده توس ــی ش طراح
•  ضخامت بسیار کم ) 12 و 30 میلیمتر(

•  پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
•  نصــب آســان بــرای ســقف هــای بــا پوشــش کنــاف بــا ضخامــت هــای 

(NLS 45  مــدل ) متفــاوت
UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

 L90f50 ترایدونیــک بــا بــازده بــالا و طــول عمــر  LED SMD نــوار  •
28000h

•  ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 80 و مک آدام 3
•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

چراغهای لاین اسلیم نورانه امکان اجرای خطوط نوری بصورت پیوسته را برای فضاهای با طراحی مدرن معماری فراهم ساخته و بدلیل ضخامت کم و روش 
نصب آسان امکان نصب آن پس از اجرای کناف نیز وجود دارد، مقاطع عرضی کوچک  این چراغ زیبایی فوق مدرنی را برای فضا به ارمغان می آورد.

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NLS 45 ∆ PCi 10 w/m 88 lm/w  881 lm/m   1000 mm

NLS 40 ∆ Pci (H1) 14.2-22.6w/m 1323-1830 lm/w 93-81 lm/m   1000 mm

∆  برای سفارش، طول مورد نظر را به سانتی متر وارد کنید.

12.5
m

m

30 m
m

45 mm
30 mm

75 mm

40 mm

12.5
m

m

45 mm

18
mm

12.5
m

m

NLS 45

NLS 40

LED STRIP

Driver

Structure

9.7
m

m

12.5
m

m

16
m

m

40 mm

قابلیت نصب چراغ در سقف های 
کاذب با ضخامت های مختلف
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SLIM NLS 45
System Component & Install Instruction Support 

Structure of 
the ceiling

False Ceiling

Connector

OutPut Cable

Filled wholes with Putty

Installation by Screwing
امکان نصب چراغ خطی در فضایی به 

ضخامت سقف کاذب)12 میلی متر(

12 m
m

SLIM  NLS 40
System Component & Install Instruction

Support 
Structure of 
the ceiling

False Ceiling

Connector

OutPut Cable

Install by A

Install by Methode B

Install by Methode C

Any 
Size

Install by Methode D

طراحی منحصر بفرد و راهکاری متنوع 
چراغ اسلیم برای نصب در سقف های 

کاذب با ضخامت های مختلف
10 m

m
12.5 m

m
16 m

m
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LINE 

LINE VIEW NV 30

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• 3.5cm width with an aluminum extruded 
housing
• IP67 damp and moisture proof , IK10 protection
• Anti UV PMMA  diffuser
• Easy mounting for continuous installation
• Suitable for using in outdoor places
• High efficiency LED SMD strip with L90F50 
50000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Available also with RGB led 
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ لاین ویو 

تولید در عرض 3/5 سانتیمتر بهمراه پروفیل آلومینیوم جانبی
و    IP67حفاظتــی بــا درجــه  غبــار  و  گــرد  و  آب  برابــر  در  مقــاوم 

IK10 ای  ضربــه  مقاومــت 
UV پوشش اکریلیک مقاوم در برابر
قابلیت تولید در طول های سفارشی

نمــای ســاختمان،   ( اســتفاده در فضــای خارجــی  بــرای  مناســب 
و..( معابــر  و  پارکینــگ 

50000h با بازده بالا و طول عمر بیش از LED SMD نوار
ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 90 و مک آدام 3

RGB امکان سفارش با رنگ نور
درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بیش از 0.97

RGB

چــراغ لایــن ویــو بــا قابلیــت کاربــرد در شــرایط ســخت آب و هوایــی و فضــای خارجــی ســاختمان هــا و بــا دارا بــودن نــور یکنواخــت و بــدون تغییــر پــس از گذشــت 
زمــان، زیبایــی بــی نظیــر روشــنایی خطــی را بــه نمــای خارجــی ســاختمان مــی افزایــد.

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz67

IPCCT
4000

K

CCT
3000

KECG RGB

IP 67

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Length
NV 30 100 PMi 6.2 - 11.2 w 107 Lm/w 600-1190 Lm 1000 mm

NV 30  150 PMi 12.4 - 22.4 w 107 Lm/w 1200-2380 Lm 1500 mm

NV 30 200 PMi 18.6 - 33.8 w 107 Lm/w 1800-3570 Lm 2000 mm

60m
m

40
mm

NV30

60m
m

NV 

پروفیل جانبی

L
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 اســتفاده از درپــوش شــفاف جهــت عبــور نــور و
حــذف ســایه در محــل اتصــال چــراغ هــا

  LED RGB چــراغ هــای خطــی ســری ویــو نورانــه بــا اســتفاده از نــوار هــای
امــکان اجــرا بــا انــواع رنــگ نــور را فراهــم مــی آورد؛ تغییر رنــگ یکنواخت 

و عــدم وجــود خیرگــی از مزایــای ایــن چــراغ اســت.

 ( IP65 یــا IP67 کلیــه اتصــالات اســتفاده شــده در چــراغ لایــن ویــو داری
مقــاوم در برابــر نفــوذ آب و گــرد غبــار(  مــی باشــد و امــکان  دسترســی به کلیه 

قطعــات چــراغ وجــود دارد

Nooraneh RGB “View” linear luminaires provides variety of 
light colors, Uniform color changing and the lack of glare is 
one of the key features of this luminaire.

ALL THE CONNECTIRS USING IN LINE VIEW SYSTEM ARE 
ARE IP65 , IP67 PROTECTED AND ACCESSIBLE IN TIME OF 
ANY FAULT.

RGB

خـروج

IP65 تقسیم ضد آب

خـروج

ورود
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ART LINE

ART LINE

PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• PMMA diffuser for a homogenous light
• High efficiency LED SMD modules with more 
than 50000h lifelong
• Surface and suspended mounting
• Different colors and designs upon your request

ویژگی های چراغ  الین آرت 

•  استفاده از دیفیوزر اکریلیک شیری و پخش نور یکنواخت
•  ماژول های LED با طول عمر بیش از 50000 ساعت و شار نوری ثابت

•  قابلیت نصب بصورت آویز و روکار
•  امکان سفارش طرح های خاص در اندازه ها و رنگ های مختلف

چــراغ لایــن آرت بــا طراحــی شــگفت انگیــز بــا قابلیــت فــرم دهــی مطابــق بــا فضاهــای داخلــی بهتریــن انتخــاب بــرای ســاختمان هــای مــدرن امــروزی نظیــر 
فروشــگاه هــا، لابــی هــای ســاختمان، هتــل هــا و ســالن هــای نمایــش بــوده و تغییــر بــی نظیــری در معمــاری داخلــی شــما ایجــاد مــی کننــد.

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K
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4000

K

CCT
3000

KECG

Section view

2300 mm

3000 mm

23
0 

m
m

11
0 

m
m

Module
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LINNO

LINNO NLI 120-90-60-40

SURFACE MOUNT PENDANT 

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum housing
• Electro static Powder coating in different colors
• Available in 1140 ,860 ,580 ,360 mm Diameters 
• Anti UV PMMA diffuser with homogeneous light 
distribution
• Stainless steel suspending fixture 
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
50000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  لینو  روکار و آویز 

•  بدنه ی آلومینیومی بارنگ پودری الکترو استاتیک 
•  امکان سفارش در رنگ های متنوع

•  تولید در قطر های 360 ، 580 ، 860 و 1140 میلیمتر
•  بست استنلس استیل جهت نصب  آویز 

•  دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر UV با پخش نور یکنواخت 
•  ترمینال پلی آمید  

 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول صفحــه ای  •
50000h

•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3
•  درایــور الکترونیکــی  بــا قابلیــت دیــم ، بــازده 95% و ضریــب تــوان 

ــر از 0.97 بالات

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

Linno NLI 90 LED 
PM11764 lm  4000k  88w 

Section view

Technical Details

1135 mm

1135 mm

76 mm 76 mm

575 mm

NLI 120 ... PM-PMp 

76 mm

855 mm

855 mm

NLI 90 ... PM-PMp NLI 60 ... PM-PMp 

NLI ... PMNLI ... PMp

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NLI 40 PM/PMp 1 9 - 2 8 w 109.8 -113 lm/w 2152 - 3075 lm   350 mm

NLI 60 PM/PMp 2 8 - 4 4 w 131 -135 lm/w 3780 - 5790 lm   570 mm

NLI 90 PM/PMp 5 4 - 9 0 w 133 - 140 lm/w 7590 - 12000 lm   850 mm

NLI 120PM/PMp 78 -159 w 136 - 142 lm/w 10650 - 21000 lm 1130 mm

16467

4117

1830

1029

659

455

lx

lx

lx

lx

lx

lx

m

m

m

m

m

m

0.50

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Illuminance[lx]Distance[m]

76 mm

355 mm

355 mm

NLI 40 ... PM-PMp 

Suspension Kit

LED(SMD) Module

575 mm

دفتر اداری شرکت پرلیت - تهران
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کلینیک دندانپزشکی سیواک
اصفهان-شهرک سلامت

محصولات:
چراغ های خطی لاین آویز 

NL60
چراغ های لینو روکار  
   NLI 90, NLI  120

NLI 40, NLI 60,

نوع کاربری:
کلینک دندانپزشکی

زیربنا:
1700 متر مربع

Sivak dentistry clinic 
Isfahan – Healthcare city

Products:
Line NL60 pendant linear luminaires
Linno surface mount 
products NLI 40, NLI 60, NLI90, NLI 120
Multi emergency exit Luminaire

Application:
Healthcare

Area:
1700 m2
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LINNO

LINNO NLI 120-90-60-40

RECESSED SEMI-RECESSED

ویژگی های چراغ  لینو توکار و نیمه توکار   

•  بدنه ی آلومینیومی بارنگ پودری الکترو استاتیک 
•  امکان سفارش در رنگ های متنوع

•  تولید در قطر های 360 ، 580 ، 860 و 1140 میلیمتر
•  امکان نصب با زوایای مختلف

UV دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر  •
 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول صفحــه ای  •

50000h
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

ــب  ــازده 95٪ و ضری ــم ، ب ــت دی ــا قابلی ــی  ب ــور الکترونیک •  درای
تــوان بالاتــر از 0.97

چراغ لینو توکار از دو بخش اصلی تشکیل شده اند:
پروفیل جانبی: بصورتی که حلقه در سقف کاذب نصب گردیده و 

قطر داخلی آن 1 سانتی متر از قطر بیرونی چراغ بزرگتر است.
بدنه چراغ: توسط پیچ به پروفیل جانبی متصل می گردد.

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum housing
• Electro static Powder coating in different colors
• Available in 1140 ,860 ,580 ,360 mm Diameters 
• Anti UV PMMA diffuser with homogeneous light 
distribution
• Additional profile for semi recessed mount and 
to point different angles 
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
50000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø
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LINE DISCRIPTION
Light distribution

Linno NLI 120 LED PSi
21000 lm 4000k159w 

Recessed Installation

Section view

Technical Details
Semi Recessed Mount

Recessed Mount

1135 mm

76 mm 76 mm 76 mm

855 mm 575 mm

NLI 120 ... PMi-PMr NLI 90 ... PMi-PMr NLI 60 ... PMi-PMr

NLI ... PMiNLI ... PMr

بست نگه دارنده

بدنه پروفیل بدنه چراغ

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter Cutting
NLI 40 PMr 19-28w 109.8 -113lm/w              2152 - 3075 lm 360 mm 400 mm

NLI 60 PMr 28-44w 131 -135 lm/w              3780 - 5790 lm 575 mm 615 mm

NLI 90 PMr 54-90w 133 - 140 lm/w            7590 - 12000 lm 855 mm 895 mm

NLI 120 PMr 78 -159 w 136 - 142 lm/w    10650 - 21000 lm 1135 mm 1175 mm

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter Cutting
NLI 40 PMi 19-28w 109.8 -113 lm/w              2152 - 3075 lm 360mm 365 mm

NLI 60 PMi 28-44w 131 -135 lm/w              3780 - 5790 lm 575 mm 580 mm

NLI 90 PMi 54-90w 133 - 140 lm/w             7590 - 12000 lm 855 mm 860 mm

NLI 120PMi 78 -159 w 136 - 142 lm/w    10650 - 21000 lm 1135 mm 1140 mm

23399

5850

2600

1462

936

650
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lx
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lx
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m

m

m

m

m

0.50

1.0

1.5
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2.5

3.0

Illuminance[lx]Distance[m]

76 mm

355 mm

NLI 40 ...  PMi-PMr

(Recessed) نحوه نصب به صورت توکار(Semi-Recessed نحوه نصب بصورت نیمه توکار (ُ
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ساختمان کافه بازار
تهران - سعادت آباد

محصولات:
60 NR چراغ رینگو آویز مدل

NLI 40, NLI 60 چراغ های لینو توکار مدل

نوع کاربری:
اداری

Cafe bazar office building
Tehran – Sa’adat Abad

Products:
Ringo NR60 pendant 
Linno recessed products NLI 40, NLI 60

Application:
Office – Entrance area
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RINGO

RINGO NRI 120-90-60

PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum housing
• Electro static Powder coating in different colors
• Available in 1200 ,900 ,600  mm Diameters 
• Anti UV PC diffuser with homogeneous light 
distribution 
• Stainless steel suspending fixture
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
50000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  رینگو آویز 

•  بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک 
•  تولید در قطر های 600، 900، و 1200 میلیمتر

•  امکان سفارش در رنگ های متنوع
•  بست آویز استنلس استیل

•  دیفیــوزر پلــی کربنــات شــیری مقــاوم در برابــر UV بــا پخــش نــور 
یکنواخــت 

•  ترمینال پلی آمید  
43000h L90f50 با بازده بالا و طول عمر LED SMD ماژول  •

•  ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 80 و مک آدام 3
•  درایور الکترونیکی  ، بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97
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DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

NRI 90 LED PS
10920 lm 4000k  96w 

Section view

Technical Details
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Illuminance[lx]Distance[m]

NRI 120 PCp

NRI ... PCp

NRI 90 PCp NRI 60 PCp

1200 mm

100 mm

76 mm 76 mm 76 mm

900 mm 600 mm

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NRI 60 PCp 61 w 118 lm/w 6825 lm 600 mm

NRI 90 PCp 96 w 113.7 lm/w 10920  lm 900 mm

NRI 120 PCp 126 w 113.7 lm/w  14332 lm 1200 mm

LED(SMD) Module

Suspension Kit

100 mm

900 mm

100 mm

600 mm

1130 mm
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LINE

PRIMA NPR

SEMI-RECESSEDRECESSEDSURFACE MOUNT

PRIMA

PRODUCT SPECIFICATION

• Surface and Recessed and semi-recessed 
installation
• tridonic LED SMD Strips with L90F50 28000h 
lifelong
• Diffused emission for general lighting with PC 
opal diffuser
• Aluminium body with powder coating

چـراغ هـای پریمـا مـی توانـد جایگزیـن بسـیار مناسـبی برای قرنیزهای سـاده در سـبک معماری قدیم باشـند. ایـن چراغ ها بـا قابلیت نصب بصـورت روکار، 
تـوکار و نیمـه تـوکار عـلاوه بـر تامیـن زیبایـی، جلـوه دیگری از انعـکاس نور بر روی کف و دیوار در سـبک معماری مـدرن و امروزی  را به شـما ارائه می کند.

F 220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG ECG
DIMM

ویژگی های چراغ های پریما روکار ، توکار و نیمه توکار  

ــگ    ــا پوشــش رن ــه ی پروفیــل آلومینیومــی اکســترودی ب •  بدن
پــودری الکتــرو اســتاتیک در رنــگ هــای مختلــف 

•  امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود
UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

ــالا و طــول  ــازده ب ــا ب ــوار LED SMD ترایدونیــک اتریــش ب •  ن
28000h L90f50 عمــر

•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3
ــازده 95٪ و  ــا ب ــش ب ــک اتری ــی ترایدونی ــور الکترونیک •  درای

ــر از0/97 ــوان بالات ــب ت ضری
•  هماهنــگ بــا انــواع پوشــش هــای ســاختمانی همچــون گــچ بــرگ 

MDF و

CRI
80 +
Ra

CRI
90 +
Ra

Driver

Section view

Reference Power efficacy Luminous flux Lenght
NPR 1001 PC ∆ 5 w 72 Lm/w 360 Lm 1000 mm

NPR 1001 PC ∆ 5 w 72 Lm/w 360 Lm 1000 mm

NPR 1001 PC ∆ 5 w 72 Lm/w 360 Lm 1000 mm

∆  برای سفارش چراغ بصورت توکار ) i (  و چراغ بصورت نیمه توکار ) r (  را جایگزین کنید.
      برای سفارش رنگ بدنه چراغ کد رنگ انتخابی جایگزین شود.

NPR ... PCR NPR ... PCi NPR ... PC

Technical Details

10
0 

m
m

10
0 

m
m

81
.4

 m
m

81
.4

 m
m

85
 m

m

16
mm

16
mm

16
mm

16
mm

12.5
mm

W(White) B(Black) S(Silver) BR(Brown) GD(Gold)

LED STRIP
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اصاح عکس 
سقف

نمایشگاه اتوموبیل
تهران - زعفرانیه

محصولات:
NPR قرنیز نوری پریما روکار

نوع کاربری:
نمایشگاهی

Car exhibition
Tehran – zafaraniyeh

Products:
PRIMA  baseboards NPR

Application:
Exhibition



7372

ECHO

ECHO NEC 80-100-120-150-200

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Unique Aluminum housing designed by 
Nooraneh for better heat exchange
• Electro static Powder coating 
• Anti UV PMMA diffuser with homogeneous light 
distribution 
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
23000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic Control Gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  اکو  توکار

•  بدنــه ی آلومینیومــی دایکاســت بــا طراحــی منحصــر بفــرد نورانــه  
بــرای تبــادل حرارتــی مناســب بــا محیــط

•  رنگ پودری الکترو استاتیک 
•  دیفیوزر اکریلیک شیری ضد UV با پخش نور یکنواخت 

 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول صفحــه ای  •
23000h

•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3
•  درایور الکترونیکی  بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

چراغ های مدل اکو نورانه مناسب برای انواع فضاهای داخلی و تامین کننده نور اصلی و تکمیلی فضا می باشد.

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

Section view

Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Cutting
NEC 80   DC PMi   6.8 w 73.6  lm/w   501  lm 80 mm

NEC 100 DC PMi   9 w 100.6  lm/w   906  lm 100 mm

NEC 120 DC PMi   18 w 115  lm/w   2070  lm 120 mm

NEC 150 DC PMi 18 w 115  lm/w 2070  lm 150 mm

NEC 200 DC PMi 26 w 119.2  lm/w 3100  lm 200 mm

NEC 145 AC PMi   9 w   88  lm/w    800  lm 135 cm

NEC 150 AC PMi 14 w  85  lm/w  1200  lm 150 cm

NEC 190 AC PMi 23 w  86  lm/w  2000  lm 180 cm

Echo100 DC PMi

114 mm

35
m

m

100 mm

Echo 80 DC PMi

87 mm

33
m

m

80 mm

NEC 200  DC PMi

218 mm

200 mm

Echo1150 DC PMi

169 mm

40
m

m

150 mm

Echo120 DC PMi

139 mm

40
m

m

120 mm

40
m

m

Driver

Module
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ZEBRA

ZEBRA NZ 150-182

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Die-cast Aluminum housing with Powder coating
• Available in 180 ,150 mm diametes 
• Aluminum reflector with different light 
distributions
• Polyamide terminal 
• High efficiency LED COB modules with L70F50 
>60000h lifelong
• CRI >90 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  زبرا 

•  بدنــه ی آلومینیومــی دایکاســت بــا طراحــی قابــل چرخــش و 
پوشــش   رنــگ پــودری الکتــرو اســتاتیک

•  تولید در قطر های 15 و 18 سانتی متر
•  رفلکتور آلومینیومی با زوایای  پخش نور متنوع

•  ترمینال پلی آمید
 L70f50 ــر ــول عم ــالا و ط ــیار ب ــازده بس ــا ب ــاژول LED COB ب •  م

60000h<
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 90 و مک آدام 3

•  درایــور الکترونیکــی بــا بــازده 95٪ و ضریــب تــوان بالاتــر از 
0.97

چراغ های مدل زبرا نورانه مناسب برای انواع فضاهای فروشگاهی، نمایشگاهی و...  با ضریب نمود رنگی بالا تامین کننده نور اصلی و تکمیلی فضا می باشد.

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

Section view

Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Cutting
NZ 127 40 ALi   27 w 121  lm/w   3267  lm 138 mm

NZ 133  40 ALi 32 w 120  lm/w 3840  lm 165 mm

NZ 40 133 ALi NZ 40 127 ALi

192 mm162 mm
182 mm

125 mm

150 mm

100 mm

Module

Driver
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MANNA NM SINGLE - DOUBLE 

PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Die-cast Aluminum housing with Powder 
coating
• 30° horizontal and vertical rotation
• Available in 18 ,15 cm diametes 
• Aluminum reflector with different light 
distributions (50 ,30 ,20 degree)
• Polyamide terminal 
• High efficiency LED COB modules with L70F50 
60000<h lifelong
• CRI >90 and macAdam step 3
Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  مـانا 

•  بدنه ی آلومینیوم دایکاست با رنگ پودری الکترو استاتیک
•  چرخش 30 درجه در هر دو جهت عمودی و افقی
•  طراحی مناسب بدنه برای تبادل حرارتی مناسب

•  رفلکتور آلومینیومی با زوایای  پخش نور متنوع)20، 30 و 50 درجه ( 
•  ترمینال پلی آمید

60000h< L70f50 با بازده بسیار بالا و طول عمر LED COB ماژول  •
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 90 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0.97

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

MANNA

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Cutting
NM  16 16 ALi 35w 121.4 Lm/w 4250 Lm 160x160 mm

NM 16 31 Dou Ali 2x35 w 121.4 Lm/w 8500 lm 160x310 mm

Section view

176 m
m

176 m
m

176 mm

115 mm

330 mm 330 mm

115 mm 115 mm 115 mm115 mm

176 mm

115 mm

NM 31 16 Dou Ali

NM  16 16 ALi

Module

Driver

نمایشگاه ماموت خودرو )نمایندگی فولکس واگن( - تهران
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RAINLED NR 60-120-170-230 

SURFACE MOUNT and PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum housing with Powder coating 
• Available in 60 ,120 ,170 ,230  cm Diameters 
• Die-cast aluminum end caps
• IP65 damp and moisture proof , IK09 protection
Anti UV PC diffuser
• Silicon tape for sealing, electrical connector 
either gland on request
• Stainless steel fixture and through wiring on request
• Capable to operate in  °20- to °50+ ambient temprature
• LED SMD modules with L90F50000 50h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگــی های چراغ رین ِلد )ضد نم و غبار(

•  بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک 
•  تولید در طول های 60 ، 120 ، 170 ، 230 سانتی متر

•  درپوش آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
  IP65 ــت و ــه محافظ ــا درج ــار ب ــرد و غب ــر آب و گ ــاوم در براب •  مق

IK09 مقاومــت ضربــه ای
UV دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر  •

•  امکان استفاده از کانکتور اختصاصی و سیستم ترو وایرینگ
•  بست نصب استنلس استیل

ــای  ــتفاده در دم ــکان اس ــط و ام ــا محی ــب ب ــی مناس ــادل حرارت •  تب
-20°  تــا  +°50

50000h L90f50 با بازده بالا و طول عمر LED SMD ماژول  •
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

RAINLED

نسل جدید چراغ های رین با منبع نور LED برای مواردی که حفاظت در برابر گردوغبار و رطوبت و طول عمر بالا  از معیار های اصلی انتخاب چراغ است مناسب 
بوده و قابل استفاده در فضا های با شرایط سخت محیطی )محیط صنعتی، تونل ها ، پارکینگ ها، فضا های با برودت هوای منفی 20 درجه از جمله یخچال های 

صنعتی(  می باشد.

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz65

IPCCT
5000

K

CCT
4000

KECG

Section view

Technical Details

NR 120 LED PM 
7470 lm  4000k 67w 

3092

1033
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Illuminance[lx]Distance[m]

Suspension Kit

Gland

MOVEMENT SENSOR

Reference Power efficacy Luminous flux leghth
NR 60   PC/PCp 34 w 119.8 lm/w         3735 lm/w 600 mm

NR 120 PC/PCp 67 w 111 lm/w         7470 lm/w 1200 mm

NR 170 PC/PSp 99 w 113 lm/w         11205 lm/w 1700 mm

NR 230 PC/PCp 131 w 114 lm/w         14940 lm/w 2300 mm

برای سفارش  جهت نصب آویز کد PCp و نصب بصورت روکار کد PC را اضافه کنید

L

84
 mm

74 
m

m
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RAIN LED NR 1202 x28 w T5RAIN LED NR 2302 x 54 w T5

67w61 w131 w110wPower consumptionتوان مصرفی

lm4148 lm14940 lm6230 lmLuminous flux 7470شار نوری خروجی

h19000 h50000 h70 lm/wapx. lifelong 50000طول عمر میانگین

40722048quantityتعداد چراغ ها

w4392 w2620 w5280 wOverall power 2680توان مصرفی کل

lm/w68 lm/w114 lm/w56.6 lm/wLuminous efficacy 111بهره نوری

(Em) 350مقدار متوسط روشنایی lux350 lux350 lux350 luxAverage illuminance (Em)

(U)  0.50.50.60.5یکنواختیUniformity U0

W/m27.32 W/m24.37 W/m28.8 W/m2Load per surface 4.47توان مصرفی بر سطح

مقایسه موردی

Project type          صنعتی / industrialپروژه

35x20x5mDimensionsابعاد

0.7x0.5x0.2Reflection factorsضریب بازتاب

COMPARISON

RAIN LED NR 120 RAIN LED NR 1202 x28 w T5 2 x28 w T5

Overall power / توان مصرفی کل EFFICIENCY /  بازده
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اصاح عکس 
سقف

پارکینگ ساختمان مجلس شورای اسلامی
تهران - میدان بهارستان

محصولات:
 NR120 چراغ ضد آب و گرد و غبار ِرین لد

نوع کاربری:
پارکینگ

Islamic Consultative Assembly Parking area
Tehran – Baharestan Sq

Products:
RAIN LED NR 120 IP65 luminaire

Application:
Parking
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BRIGHT

BRIGHT

PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum extruded housing
• Powder coating 
• PMMA high efficiency lenses with different light 
distributions
• Polyamide terminal with through wiring
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
43000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and 
>0.97 Ø

ویژگی های چراغ  برایت 

•  بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک 
•  لنــز هــای اکریلیــک بــا بــازده بیــش از 90 ٪  و طراحــی ویــژه بــا زوایــای 

پخــش نــور متفــاوت )90 - 60 - 30 - 25 دو طرفــه(
•  ترمینال پلی آمید   وسیستم سیم کشی ترو وایرینگ

43000h L90f50 با بازده بسیار بالا و طول عمر LED SMD ماژول  •
•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3

•  درایور الکترونیکی با بازده 95٪ و ضریب توان بالاتر از 0/97

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NB□ 60 PMp/PM 34 w 131 lm/w 4482 lm 600 mm

NB□ 120 PMp/PM 67 w 133.7 lm/w 8964  lm 900 mm

NB□ 170 PMp/PM 99 w 135.8 lm/w  13446 lm 1700 mm

NB□ 230 PMp/PM 131 w 132 lm/w  17298 lm 2300 mm

200

300

500

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

BRIGHT NB 90 ... PM
پخش نور با زاویه 90 درجه

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

200

300

400

500

600

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

 پخش نور دوطرفه نا متقارن با زاویه
25 درجه

BRIGHT NB 25D ... PM

800

1200

1600

2000

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

پخش نور با زاویه 30 درجه
BRIGHT NB 30 ... PM

پخش نور با زاویه 60 درجه
BRIGHT NB 60 ... PM

400

600

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Suspension Kit

Gland

Module

Driver

Section view

Photometrics

65 mm

70
 m

m

L

□ برای سفارش چراغ های برایت زاویه پخش نور موردنظر (25D - 30 - 60 - 90) را جایگزین کنید
برای سفارش  جهت نصب آویز کد PMp و نصب بصورت روکار کد PM را اضافه کنید
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RELAX

RELAX NR ... PSi

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Steel sheet housing
• Electro static Powder coating 
• Silicon tape for sealing
• Anti UV PS diffuser with homogeneous light 
distribution and low glare
• High efficiency LED SMD modules with L90F50 
23000h lifelong
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic Control Gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  ریلکس توکار   

•  بدنــه از جنــس ورق آهــن  بــا پوشــش رنــگ پــودری الکتــرو 
اســتاتیک 

•  اســتفاده از پروفیــل آلومینیــوم اکســترودی و  نــوار ســیلیکونی 
جهــت آب بنــدی مناســب و جلوگیــری از ورود گــرد و غبــار

•  دیفیــوزر پلــی اســتایرن ضــد UV بــا پخــش نــور یکنواخــت و 
خیرگــی مناســب 

 L90f50 بــا بــازده بــالا و طــول عمــر LED SMD مــاژول صفحــه ای  •
50000h

•  ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 80 و مک آدام 3
•  درایــور الکترونیکــی  ، بــازده 95% و ضریــب تــوان بالاتــر از 

0 /97

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

Section view

Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Dimension
NR 66 63 LED PSi 63 w 117 lm/w 7380 lm 575x575 mm

NR 66 35 LED Psi 35 w 124 lm/w 4340 lm 575x575 mm

NR 66 28 LED Psi 28 w 128 lm/w 3600 lm 575x575 mm

NR 36 32 LED Psi 32 w 115 lm/w 3690 lm 275x570 mm

NR 312 63 LED PSi 63 w 117 lm/w 7380 lm 275x106 mm

NR 33 12 LED Psi 12 w 108 lm/w 1296 lm  300x300 mm

NR312 ... LED PSi NR33 ... LED PSWi

1210 mm

1175 mm

310 m
m

310 m
m

330 m
m

330 mm

295
 m

m

295 mm

295 mm

72mm

74m
m

72m
m

NR36 ... LED PSi

610 mm

578 mm

307 m
m

60m
m

NR66 ... LED PSi

597 mm

575
 m

m

597 m
m

Module

Driver
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TILE

TILE NTI 66 PSi

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Aluminum frame with powder coating
• low height design and uniform light thanks to edge-lit 
technology
• PMMA diffuser for uniformity in light and low glare
• CRI >80 and macAdam step 3
• Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ  تایل توکار   

•  فریم آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
Edge-lit ضخامت کم و نور یکنواخت با تکنولوژی  •

•  دیفیوزر اکریلیک برای پخش نور یکنواخت و خیرگی مناسب
ضریب نمود رنگی) CRI ( بیش از 90 و مک آدام 3

•  درایــور الکترونیکــی بــا بــازده 95٪ و ضریــب تــوان بالاتــر از 
0.97

•  امکان نصب به صورت آویز یا توکار

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

Section view

Technical Details
Reference Power efficacy Luminous flux Dimentions
NTI 66 PSi 40 w 100 lm/w 4000 lm   596 X 596 mm

NTI 312 PSi 33 w 94 lm/w 3100 lm   1195 X 295 mm

595 mm

1195 mm

295 m
m

10.5 mm

595 m
m
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دفتر مرکزی گروه نرم افزاری صحرا
تهران ، میدان ونک، خیابان لاهیجانی

محصولات:
چراغ های خطی لاین آویز

NL60 
چراغ های خطی لاین روکار

NL60 
چراغ های لینو روکار  

   NLI 90,NLI 40, NLI 60,
چراغ های دانلایت اکو

NEC 100 
چراغ های رینگو آویز 

 NRI 90 

نوع کاربری:
اداری ) دفتر کار(

زیربنا:
1100 متر مربع

Head Office of Sahra Software Group
Lahijani St, Vanak Square, Tehran

Products:
Line NL60 pendant  & Surface linear luminaires
Linno NLI 90 , NLI 60 & NLI 40 surface mount 
Ringo NRI 90 Pendant
Echo NEC 100 DownLight

Application:
Office

Area:
1100 m2
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LENZA

LENZA

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Glare free design ( UGR≈0 )
• Extruded Aluminum housing with powder 
coating
• Acrylic high efficiency lens with different beam 
angles
• Available with different single, double, fixed and 
adjustable options
• High efficiency LED SMD modules with more 
than 50000h lifelong
• Electronic control gear with high efficacy and 
>0.9 Ø

ویژگی های چراغ  مولتی دانالیت توکار لنزا 

)UGR≈0(  طراحی هوشمندانه بدون ایجاد خیرگی  •
•  بدنه ی آلومینیوم اکسترودی با رنگ پودری
•  لنز های اکریلیک با زوایای پخش نور متنوع

•  موجود در انواع تک خانه، دوخانه، ثابت و قابل تنظیم
50000 h با بازده بسیار بالا و طول عمر بیش از LED ماژول  •

•  درایور الکترونیکی با بازده بالا و ضریب توان بالاتر از  0/9

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG
TW

Technical Details

Section view

□ زاویه پخش نور مورد نظر16، 30 و 55 درجه

Reference Power efficacy Luminous flux Cutting Diameter
NLZ 428   PMI 23 w 105 lm/w 2415 lm 290 X 45 mm

NLZ 928   PMI 46 w 105 lm/w 4830  lm 290  X 95 mm

NLZ 831   PMI ADJ 23 w 105 lm/w  2415 lm 310 X 69 mm

NLZ 1631   PMI ADJ 46 w 105 lm/w  4830 lm 310 X 138 mm

Lens

Driver

295 mm

320 mm

320 mm
295 mm

10
0m

m

14
4 

m
m

50
m

m

50
m

m

72
 m

m

90
 m

m

NLZ 928 ... PMI
NLZ 831 ... PMI ADJ

NLZ 428 ... PMI
NLZ 1631 ... PMI ADJ
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KAREN

KAREN

SURFACE MOUNT

PRODUCT SPECIFICATION

• Die cast aluminum housing
• IP66 damp and moisture resistant
• Vertically rotatable
• Suitable for façade lighting
• High efficiency LED SMD modules with more than 
50000h lifelong
• Electronic control gear with high efficacy and >0.9 Ø

ویژگی های چراغ کارن

•  بدنه ی آلومینیومی دایکاستی
IP66 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار  •

•  قابلیت چرخش بصورت عمودی
•  مناسب برای نورپردازی نما

•  ماژول LED با بازده بسیار بالا و طول عمر بیش از 50000 ساعت
•  درایور الکترونیکی با بازده بالا و ضریب توان بالاتر از   0/9

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz66

IPCCT
4000

K

CCT
3000

KECG RGB

Technical Details

Section view

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NK 95 10 PM 10.08 w 121.9 lm/w 1229  lm 95 mm

NK 95 20 PM 20.16 w 118 lm/w 2379 lm 95 mm

10
8 

m
m

Φ95 mm

Φ95 mm

LED(SMD) Module
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HEXA

SURFACE MOUNT - PENDANT

PRODUCT SPECIFICATION

• Extruded Aluminum housing
• PMMA diffuser for a homogenous light
• High efficiency LED SMD modules with more 
than 50000h lifelong
• Surface and suspended mounting
• Different colors and designs upon your request

ویژگی های چراغ هگزا 

•  بدنه ی آلومینیومی اکسترودی
•  استفاده از دیفیوزر اکریلیک شیری و پخش نور یکنواخت

•  ماژول های LED با طول عمر بیش از 50000 ساعت و شار نوری ثابت
•  قابلیت نصب بصورت آویز و روکار

•  امکان سفارش طرح های خاص در اندازه ها و رنگ های مختلف

HEXA

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

Technical Details

Section view

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NHG 101 PM / PMP 124 w 121 lm/w  15075 lm 1014 x 76 mm

NHG 133 PM / PMP 220 w 123 lm/w 27090 lm 1330 x 76 mm

10
14

 m
m

13
30

 m
m

Suspension Kit

LED(SMD) Module

LED(SMD) Module

شرکت سالمت دارو ِارم )داروخانه ِارم( - اصفهان
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شرکت سلامت دارو ِارم )داروخانه ِارم(
اصفهان، شهرک سلامت

محصولات:
چراغ هگزا

NHG 
چراغ های خطی لاین آویز

NL90 
چراغ های خطی لاین روکار

NL90 

نوع کاربری:
دارویی - آرایشی بهداشتی

زیربنا:
300 متر مربع

Eram pharmacy 
Esfahan healthcare city

Products:
Hexa NHG 
Line NL60
Pendant Line NL90
Surface mount Line NL90

Application:
Pharmacy - Cosmetic retailer

Area:
300 m2
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BERMUDA-F BERMUDA-R

BERMUDA-F BERMUDA-R

SURFACE MOUNT - PENDANT

ویژگی های چراغ برمودا

•  بدنه ی آلومینیومی اکسترودی
•  استفاده از دیفیوزر اکریلیک شیری و پخش نور یکنواخت

ــاعت و  ــش از 50000 س ــر بی ــول عم ــا ط ــای LED ب ــاژول ه •  م
شــار نــوری ثابــت

•  قابلیت نصب بصورت آویز و روکار
•  امـکان سـفارش طـرح هـای خـاص در انـدازه هـا و رنـگ هـای 

مختلف

PRODUCT SPECIFICATION

• Extruded Aluminum housing
• PMMA diffuser for a homogenous light
• High efficiency LED SMD modules with more 
than 50000h lifelong
• Surface and suspended mounting
• Different colors and designs upon your request

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz42

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

LINE DISCRIPTION
Light distribution

Section view

Technical Details

Reference Power efficacy Luminous flux Diameter
NBF 69 PM / PMP 94 w 122 lm/w  15075 lm 694 x 75 mm

NBF 109 PM / PMP 234 w 122 lm/w 27090 lm 1090 x 75 mm

NBR 78 PM / PMP 91 w 112 lm/w 10192 lm 788 x 75 mm

NBR 109 PM / PMP 126 w 113 lm/w 14265 lm 1090 x 75 mm

Suspension Kit

LED(SMD) Module

LED(SMD) Module

1090 mm 788 mm694 mm1090 mm

NBF 109 PM / PMP NBF 69 PM / PMP NBR 109 PM / PMP NBR 78 PM / PMP



105104

TRIMO

RECESSED

PRODUCT SPECIFICATION

• Mountable on false ceilings with different 
thicknesses
• Modular aluminum housing 
• 16 ,24 and 36 degree light distribution 
• Customizable as dark light downlight
• High efficiency LED SMD modules with more
 • than 50000h lifelong

ویژگی های چراغ دانالیت تریمو  

(Trim Less) نصب توکار بدون لبه  •
•  قابلیت نصب بر روی سقف های کاذب با ضخامت های مختلف

•  بدنه ی آلومینیومی با طراحی ویژه قابل تعویض
•  زوایای پخش نور متنوع 16، 24 و 36 درجه

•  قابل سفارش بصورت دارک لایت در مقاطع گرد و چهار گوش
50000 h با بازده بسیار بالا و طول عمر بیش از LED COB ماژول  •

•  درایور الکترونیکی با بازده بالا و ضریب توان بالاتر از 0/9

TRIMO

F CRI
80 +
Ra ECG

DIMM
ECG

DALI

220 V
50 Hz43

IPCCT
6500

K

CCT
4000

K

CCT
3000

KECG

Technical Details

Section view

□ زاویه پخش نور مورد نظر خود )16 , 24 , 36( را قرار دهید.

Reference Power efficacy Luminous flux Cutting Diameter
NTR C 58    ALI 5 w 105 lm/w 525 lm  Φ 60 mm

NTR C 78    ALI 10 w 128.7 lm/w 1287  lm  Φ 80 mm

NTR S 5656    ALI 5 w 105 lm/w  525 lm 60 X 60 mm

NTR S 7676     ALI 10 w 128.7 lm/w  1287 lm 80 X 80 mm

SQ 57 mm

80
 m

m

75
  m

m

10
0 

 m
m

10
0 

m
m

SQ 73 mm60 mm82 mm

NTR C 82 NTR C 60 NTR S 7373 NTR S 5757

Module

Driver
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TRIMO
System Component & Install Instruction

بســت L شــکل بــا قابلیــت 
ــرای  ــب ب ــاع نس ــم ارتف تنظی
ســقف هــای کاذب بــا ضخامت 

ــف ــای مختل ه

اتصــال آســان درایــور بــه چــراغ 
کانکتــور توســط 

بســت L شــکل بــا قابلیــت 
ــرای  ــب ب ــاع نس ــم ارتف تنظی
ســقف هــای کاذب بــا ضخامت 

ــف ــای مختل ه
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LIGHT
INTELLIGENCE
ENJO   MENT 8.1

VOLUME

NOORANEH LIGHTING INDUSTRIES
Factory:No.177, First St, Jey Industrial Area, 
Esfahan, Iran               T&F: +983132207333-5
sales@nooraneh.com   www.nooraneh.com

دفتر تهران: خیابان مطهرى، خیابان فجر
(021)  88839700

        دفتر مرکزى: اصفهان،  خیابان فردوسى
(031)  32207333-5
                               کارخانه:اصفهان، منطقه صنعتى جى، خ یکم،پ177 
(031)  35720085-6

info@nooraneh.com  www.nooraneh.com
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