پایه چراغ خیابانی

مقدمه
نورپردازي خیابان بخش مهمي از زندگي اجتماعي است كه اگر به درستی طراحي ،اجرا و مديريت گردد ،میتواند منجر به کاهش
تصادفات جادهاي و جرم و جنایت شده و سطح امنیت جامعه را باال برد .یکی از اجزاي اصلی نورپردازي خیابانها و معابر ،پایه چراغ است.
پایه چراغهای خیابانی عالوه بر اینکه در فراهم نمودن روشنایی کافی در سطح جاده و خیابان نقش مهمی را ایفا ميكند ،به خلق
مناظر زیبا در فضاي شهري نیز کمک بسزایي مینمایند .امروزه طراحان حوزه روشنایی ،طرحی را براي پایه چراغهاي روشنایی انتخاب
مینمایند که با مناظر زیباي شهري آمیخته شده و ظاهري هماهنگ و متمایز را براي بیننده فراهم آورد.
هدف از تهیه این بروشور ،معرفی و ارائه اطالعات فنی و مشخصات پایه چراغهاي خیابانی شرکت مازينور جهت کمک به مشتریان
در انتخاب مناسب محصول مورد نظر متناسب با نیاز آنها است .مازينور انواع پایه چراغهای خیابانی را در ارتفاعهای مختلف با قابلیت
انتخاب براکتهاي مختلف متناسب با نیاز برنامه ریزان شهري جهت حفظ سطح قابل قبولی از روشنایی در شب را ارائه نموده و
تجهیزات روشنایی خیابانی خود را جهت ارائه بهتر خدمات به مشتریان استاندارد سازي كرده است.

انواع پایه
چراغ روشنایی
بدنه پایه چراغ روشنایی معموال به دو صورت
لولهاي ساده و چند وجهی میباشد .ضمن
اینکه مدل دکوراتیو پایه چراغهاي خیابانی
نیز موجود میباشد که اغلب در محدوده فضاي
شهري مورد استفاده قرار میگیرد.
صفحه نصب ( )Base plateآهنی مربع یا
دایرهاي شکل به وسیله چند عدد انکربولت به
پي ( )Foundationپیش ساخته متصل میگردد.
قطعات تقويتي مثلثي شكل به محل اتصال
ستون پایه چراغ خیابانی و صفحه نصب ،جوش
داده شده و این اتصال را تقویت میکند.
پايه با توجه به استفاده در مناطق جغرافيايي
متنوع میتواند دارای پوشش گالوانیزه گرم ،رنگ
مايع و يا رنگ پودری الکترواستاتیک پلیاستر
باشد .در برخی از پایه چراغها از رنگ آمیزی
اپوکسی نیز جهت زیباتر شدن و هماهنگی با
محیط کاربری
پای ه چراغ روشنایی استفاده میشود.
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ستون اصلی پایه چراغ خیابانی توسط یک

معرفی پایه چراغ
(سری )OCTP10
تطابق پذیري پایه چراغ خياباني (سری
  )OCTP10شركت مازينور این امکان را
به معماران و مهندسین و طراحان حرفه
اي میدهد که از آنها در رنج وسیعی از
کاربردهاي صنعتی ،فضاي شهري و بين
شهري استفاده نمایند .استحکام و دوام
باالي پایه چراغ همراه با وزن سبک و
مناسب ،عدم نیاز به نگهداري و تعمیرات
خاص از دیگر ویژگیهاي این پایههاست.
دریچه محفظه تجهیزات الکتریکی به
گونهاي طراحی شده است که از ورود آب
به داخل محفظه جلوگیري مینماید .ضمن
اینکه از سیستم قفل مطمئن نیز برخوردار
است.
فرایند جوشکاري پایه چراغ با شیوههاي
استاندارد صورت گرفته و توسط کارشناسان
شرکت مازينور به دقت مورد آزمون قرار
گرفتهاند .این فرایند توسط جوشکاران
متخصص جهت تهیه پایههاي هشت وجهی
صورت میگیرد .پایههاي هشت وجهی بدون
انقطاع و بصورت یکپارچه تهیه میگردد.
سطح پاي ه با پوشش گالوانيزه گرم براساس
استانداردهاي مربوطه طي يك فرآيند يك 
مرحلهاي  پوشانده ميشود .گالوانیزه کردن
فرآیندي است که طی آن انواع مختلفی از
فرآوردههاي فوالدي را با فلز روي پوشش
داده تا مقاومت آن را در مقابل فرسایش و
زنگزدگی افزایش دهد.

مشخصات و ويژگي
پايه چراغهای

(سری )OCTP10

• جنس ورق آهني با پوشش گالوانيزه گرم
• هشت وجهي
• مناسب براي استفاده با براكت سرلوله
 يا بازوهای یک یا دو طرفه
• دريچه جهت دسترسي به تجهيزات الكتريكي
• ارتفاع پايه 9 ،8 :و ...تا  12متر
• ضخامت ورق 3 :ميليمتر
سفارش خاص:
• قابليت عرضه در طولهاي مختلف
كاربرد:
• جهت استفاده در معابر ،خيابان ،جاده ،بزرگراه و
   فضاي آزاد
تجهيزات جانبي:
• شابلون نصب
•  4عدد انكربولت به سایز M24
• براكت سرلوله
• بازوهای یک یا دو طرفه

پايه چراغهاي خياباني (سری )OCTP10

شركت مازينور براي نصب چراغ به صورت
عمودي و بدون بازو و با براكت سرلوله
( )PTUO60-Bracketیا نصب چراغ به صورت
افقي با بازوهای يك یا دو طرفه طراحي شده
است .همچنین با استفاده از براکت سر لوله
( )PTUO76-Bracketامکان به کارگیری
براکتهای  PTV...-Bracketهم وجود دارد.

محافظ دریچه :جهت جلوگيري
از ورود آب به داخل دريچه

دريچه :با قابليت قفل شدن
جهت دسترسي به تجهيزات الكتريكي

صفحه کائوچو :جهت نصب
تجهیزات الکتریکی

پیچ آلن:
جهت عدم دسترسي عابران به تجهيزات الكتريكي

ورودی کابل برق

)OCTP10 انواع تنوع پايه چراغهاي خياباني (سری

UPOLEBOLTM24720

عمودی با براکت سرلوله یا افقی
با بازوهای یک یا دو طرفه

UPOLET280

UPOLEBOLTM24900

قطر خارجي و ضخامت لوله
)(میلیمتر

ارتفاع پایه
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UPOLET220

انکربولت

575

شابلون نصب

L

نوع نصب چراغ به پایه

معرفی پایه
چراغ خیابانی

(سری )ARCP10
طراحي زيبا و مدرن و ساختار مستحكم پایه
چراغ خياباني (سري  )ARCP10شركت
مازينور ،اين امکان را به معماران و مهندسین
و طراحان حرفهاي می دهد که از آنها در رنج
وسیعی از فضاهاي شهري و بين شهري استفاده
كنند .استحکام و دوام باال و عدم نیاز به
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نگهداري و تعمیرات خاص از دیگر ویژگی هاي
این پایههاست.
مانند پايه چراغ سري ( ،)OCTP10دریچه
محفظه تجهیزات الکتریکی به گونه اي طراحی شده
است که از ورود آب به داخل محفظه جلوگیري
كند؛ همچنين ،جهت جلوگيري از دسترسي افراد
متفرقه به تجهيزات الكتريكي ،درب محفظه به
سیستم قفل مطمئن مجهز شده است .فرایندهاي
اتصال قطعات پایه چراغ مطابق با فناوري روز
و استانداردهاي مربوطه صورت گرفته و توسط
کارشناسان شرکت مازي نور به دقت مورد آزمون
قرار ميگيرند .جهت حفاظت از پايه برابر عوامل
محيطي و پيشگيري از خوردگي ،تمام سطح پايه و
اتصاالت نصب ،با روش گالوانيزه گرم پوششدهي
شده و در مدلهاي رنگ شده نيز ،رنگآميزي پس
از فرايند گالوانيزه انجام ميگيرد.
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انواع تنوع پايه چراغهاي خياباني (سری )ARCP10
مدل های بدون فیوز
مدل
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زاویه بازو

قطر بازو

وزن

طول بازوA /
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MUARC10SPOLE80
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1
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61

MUARC10DPOLE80C
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1

370

99
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10

1

400
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1
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12

1
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Galvanized

*

پایه چراغ خیابانی  MUARC...با بازو یک طرفه

** پایه چراغ خیابانی  MUARC...با بازو دو طرفه

مدل های با فیوز
مدل
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زاویه بازو

طول بازوA /

D
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1
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10

1

400

142
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ارتفاع پایهL /
(متر)

(درجه)

0

(متر)

(میلی متر)

Galvanized

*

قطر بازو

وزن

پایه چراغ خیابانی  MUARC...با بازو یک طرفه

** پایه چراغ خیابانی  MUARC...با بازو دو طرفه

UECONELED840W-BL

UECONELED840F-BL

M314MU...+UECONELED840R-BL + MUARC...

UECONELED840B-BL

مخروط نورانی دکوراتیو مناسب برای اتصال بر روی پایه چراغ به قطر  ۹۰میلی متر ( ۳اینچ) در انتهای باالیی لوله
)بنا به سفارش(
Decorative Beacon suitable for pole- top mounting on lighting poles with
upper-end diameter of 90 mm (3 inches).

(میلی متر)
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UPOLET220
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PTU1L1-Bracket
PTU1L15-Bracket

PTU2L1-Bracket

براكت يك طرفه با زاويه  15درجه گالوانيزه گرم

براكت دو طرفه  ۱۸۰درجه طول  ۱متر با زاويه  15درجه گالوانيزه گرم
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PTU1L1-Bracket
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PTUO60-Bracket
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براكت سرلوله گالوانيزه گرم
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UPOLET...
ن نصب با پوشش گالوانیزه گرم
شابلو 

انكربولت با پوشش گالوانیزه گرم در اندازههاي مختلف (متناسب با ارتفاع(
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سایز بولت

مدل

( Aمیلیمتر)

( Bمیلیمتر)

( Cمیلیمتر)
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UPOLET220
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