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چراغ هاي خط نوری توکار یا روکار

INFINITY

اینفینیتی

Recessed or Surface Mount
Continuous Light Bar
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مرکز خرید روشا تهران
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INFINITY-B Recessed Continuous Light Bar

INFINITY-B recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design for continuous 
light bar application. Aesthetically designed INFINITY-B is offered in LED and T5 versions with 
unparalleled performance.
Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire. 

Bچراغ هاي خط نوری توکار مدل اینفينيتي

چراغ هاي خط نوری توکار مدل اینفينيتي B با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور با منبع نوري LED یا برای المپ های 
فلورسنتي T5 خط نوری بدون انقطاع برای روشنایي فضاي اداري و فروشگاهي فراهم مي آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویي 

در مصرف انرژي و کنترل زنندگي نور از ویژگي هاي این چراغ است.
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 Bخط نوری توکار مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-B LED Recessed Light Bar
کاربرد

برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک سفيد
دیفيوزر:

• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش
   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفيل اکریليکی

   LED نصب شده روی ماژول   
بست نصب:

• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن
   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
• درایور الکترونيکی جریان ثابت با ضریب توان بيش از 0.9
• ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بيش از 50000 ساعت

• ماژول LED با ضریب نمود رنگ باالی ۸0 درصد
PVC سيم مفتولي با روکش •

• ترمينال سه خانه و ترمينال پنج خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از
   جنس پلی کربنات
• سيم کشي لوپينگ

• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص:
• چراغ هاي اینفينيتي B با تابش نور 50 درصد بنا بر سفارش

DALI 10-1 وv درایور الکترونيکی کاهش توان در مدل های •

تجهيزات جانبی:
• صفحه نصب در ترکيب با چراغ آلفا )صفحه 10(

Cat. No.

M440B60LED2AF-W
M440B90LED2AF-W
M440B115LED2AF-W
M440B145LED2AF-W
M440B170LED2AF-W
M440B200LED2AF-W
M440B230LED2AF-W

2.4
3.0
3.8
5.0
6.1
6.9
7.4

600
880

1160
1445
1725
2005
2285

583
863

1143
1428
1710
1988
2270

W
(Kg)

L
(mm)

L1
(mm)

رنگ نور
)کلوين(

بازدهی چراغ
)لومن بر وات(

شار نوری چراغ
)لومن(

توان چراغ
)وات(

مدل

M440B115LED2AF-W

Cd/Klm

800

400

1200

1600

M440B...LED+DMRC-11

8/
12
/1
6

M440B60LED2AF-W
M440B90LED2AF-W
M440B115LED2AF-W
M440B145LED2AF-W
M440B170LED2AF-W
M440B200LED2AF-W
M440B230LED2AF-W

19
28
38
48
56
66
76

1800
2800
3600
4500
5500
6500
7500

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

95
100
95
94
98
98
99

LOOPING
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 Bخط نوری توکار پيوسته مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-B LED Recessed Continuous Light Bar
Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy white powder coated extruded aluminium 
   profiles 
Diffuser:
• UV stabilized high quality satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution and PMMA extruded profile cover
   mounted on the LED module 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic constant current driver
   > 0.9
• High efficiency LED modules with more than 50,000 
   hours life time
• Standard LED module with higher than 80% color 
   rendering index
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
  • Cable looping
  • Cable through wiring

Ordering Options:
• INFINITY-B luminaire with %50 total illumination
   upon request
• High power factor dimmable electronic driver in
   1-10v model and DALI models

Accessories:
• Covers in combination with ALFA spotlight(page 10)

M440B230LED2AF-W

Cd/Klm

2000

1500
1000

2500

3000

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

M440B...LED+DMRC-11

8/
12
/1
6

LOOPING
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کاربرد
برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک سفيد
دیفيوزر:

• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش
   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور

بست نصب:
• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن

   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
 T5 باالست الکترونيک با ضریب توان زیاد براي المپ هاي فلورسنت •

T140 ،PBT GF از جنس G5 سرپيچ •
PVC سيم مفتولي با روکش •

• ترمينال سه خانه و ترمينال پنج خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از 
   جنس پلی کربنات
• سيم کشي لوپينگ

• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص
DALI 10-1 وv باالست الکترونيک کاهش توان در مدل های •

تجهيزات جانبی:
• صفحه نصب در ترکيب با چراغ آلفا )صفحه 10(

Cat. No.

M440B114AF-W
M440B124AF-W
M440B128AF-W
M440B154AF-W
M440B228AF-W
M440B254AF-W

1x14 T5
1x24 T5
1x28 T5
1x54 T5
2x28 T5
2x54 T5

2.0
2.0
3.9
3.9
6.7
6.8

Lamp
(W)

W
(Kg)

M440B124AF-W

Cd/Klm

160

80

120

200

240

چراغ های خط نوری اینفينيتی B با امکان امتداد از 
سقف به دیوار

                                                             
INFINITY-B Light bar luminaire could be 
mounted continuously on both seiniligs 
and walls

 B چراغ های فلورسنتی خط نوری توکار مدل اينفينيتي

INFINITY-B Recessed Flourescent Light Bar
L

(mm)
L1

(mm)

610
610

1210
1210
2270 
2270

595
595

1195
1195
2258 
2258

M440B...+DMRC-11

8/
12
/1
6

LOOPING
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Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy white powder coated extruded aluminium 
   profiles 
Diffuser:
• UV stabilized high quality  satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic ballast for T5
   fluorescent lamps
• Lamp holder PBT GF, T140 G5 lamp holder
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
  • Cable looping
  • Cable through wiring

Ordering Options
• High power factor dimmable electronic ballast in
   1-10v model and DALI models

 Accessories:
• Covers in combination with ALFA spotlight(page 10)

M440B254AF-W

Cd/Klm

160

80

120

200

240

 B چراغ های فلورسنتی خط نوری توکار پيوسته مدل اينفينيتي

INFINITY-B Recessed Flourescent Continuous Light Bar

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

M440B...+DMRC-11

8/
12
/1
6

LOOPING
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سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای پوشش انتهای پروفيل
White powder coated aluminium end caps of profiles

440BEC-W

                   B قطعات چراغ  خط نوری توکار مدل اينفينيتي

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه
L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire terminal

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه
L-shaped white powder coated aluminium joiner to connect the profiles in 90o angle with 3-pole special wire terminal

440BLJ5-W

440BLJ3-W

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد به همراه دیفيوزر براي امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه
L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 5-pole special wire terminal

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد به همراه دیفيوزر برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه90 درجه و با ترمينال ویژه  سه خانه
L-shaped white powder coated aluminium joiner to continue the luminaire profiles from ceiling to with 3-pole special wire terminal

440BWJ3-W

440BWJ5-W

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه
L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire 
terminal

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90درجه با ترمينال ویژه سه خانه
L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire 
terminal

440BLLJ3-W

440BLLJ5-W

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد به طول 2۸3 سانتی متر
White powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

440B283-W
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INFINITY-B Recessed Flourescent Light Bar Components

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات T5 با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal

440BK128TW525
440BK154TW525

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات T5 با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal

440BK114TW525
440BK124TW525

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات T5 با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal

440BK128TW325
440BK154TW325

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات T5 با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal

440BK114TW325
440BK124TW325

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)

440BK45LED2TW325

440BK115LED2TW325

440BK60LED2TW325

440BK75LED2TW325

440BK90LED2TW325

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)

440BK45LED2TW525

440BK115LED2TW525

440BK60LED2TW525

440BK75LED2TW525

440BK90LED2TW525

کيت اتصال دهنده پروفيل از جنس آهن گالوانيزه برای اتصال دو پروفيل بدنه
Galvanized steel connection jont for connecting two profiles

440BKC
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                   B قطعات چراغ  خط نوری توکار مدل اينفينيتي

INFINITY-B Recessed Light Bar Components

دیفيوزر اکریليکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول 2۸3 سانتی متر
Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths

440BAF283

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه براي اینفينيتي B به طول 150سانتی متر
Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي B به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي B به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي B به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي B به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-B with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR9 متوازی االضالع )اشاره به چپ( براي اینفينيتي B به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for 
INFINITY-B with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR9 متوازی االضالع )اشاره به راست( براي اینفينيتي B به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for 
INFINITY-B with 150cm length

440BAFTRR150

440BAFTR150

440BAFTRL150

440BAFTRR100

440BAFTRL100

440BAFPRL150

440BAFPRR150

براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانيزه برای نصب چراغ در سقف های کاذب یکپارچه با ضخامت های مختلف
Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness

DMRC-11
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                   Bتجهيزات جانبی چراغ  خط نوری توکار مدل اينفينيتي

INFINITY-B Recessed Light Bar Accessories

 B کيت چراغ آلفا دوالمپه به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights  in white color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

B کيت چراغ آلفا دوالمپه به رنگ مشکی با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights  in black color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

440B2CWTW325-W
440B2CWTW525-W

440B2CBLTW325-W
440B2CBLTW525-W

  B کيت چراغ آلفا یک المپه به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight in white color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

B کيت چراغ آلفا یک المپه به رنگ مشکی با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight  in black color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

440B1CWTW325-W
440B1CWTW525-W

440B1CBLTW325-W
440B1CBLTW525-W

B کيت چراغ نواترن با پخش نور باز                                          به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (M reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)

 B کيت چراغ نواترن با پخش نور باز                                         به رنگ سفيد با ترمينال ویژه پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (M reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)

 B کيت چراغ نواترن با پخش نور تيز                                        به رنگ سفيد با ترمينال ویژه پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)

 B کيت چراغ نواترن با پخش نور تيز                                        به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-B white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)

560MLED3840KITB-W

560MLED3830KITB-W

560NLED3840KITB-W

560NLED3830KITB-W

(4000 K, 27 W, 3200 Lm)

(3000 K, 27 W, 3000 Lm)

(4000 K, 27 W, 3200 Lm)

(3000 K, 27 W, 3000 Lm)



11



12

INFINITY-C  Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar                     

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar is Mazinoor state of the art 
design for continuous light bar application. Aesthetically designed INFINITY-C  is offered in LED 
and T5 versions with unparalleled performance.
Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire. 
 

 C چراغ هاي خط نوری روکار یا آویز مدل اینفينيتي

چراغ هاي خط نوری روکار یا آویز مدل اینفينيتيC با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور با منبع نوري LED یا برای المپ های 
فلورسنتي T5 خط نوری بدون انقطاع برای روشنایي فضاي اداري و فروشگاهي فراهم مي آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویي 

در مصرف انرژي و کنترل زنندگي نور از  ویژگي هاي این چراغ است.
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Cat. No.

M440C60LED2AF-W
M440C90LED2AF-W
M440C115LED2AF-W
M440C145LED2AF-W
M440C170LED2AF-W
M440C200LED2AF-W
M440C230LED2AF-W

2.5
3.2
4.0
5.5
6.4
6.8
7.8

W
(Kg)

• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

M440C115LED2AF-W

Cd/Klm

800

400

1200

1600

 C خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي LED چراغ های

کاربرد
برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک سفيد
   سنباده ای یا نقره ای سنباده ای 

دیفيوزر:
• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش

   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفيل اکریليکی
   LED نصب شده روی ماژول   

بست نصب:
• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن

   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
• درایور الکترونيکی جریان ثابت با ضریب توان بيش از 90 درصد

• ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بيش از 50000 ساعت
• ماژول LED با ضریب نمود رنگ باالی ۸0 درصد

PVC سيم مفتولي با روکش •
• ترمينال سه خانه و ترمينال پنج خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از

   جنس پلی کربنات
• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص
DALI 10-1 وv درایور الکترونيکی کاهش توان در مدل های •

تجهيزات جانبی:
• صفحه نصب در ترکيب با چراغ آلفا )صفحه 22(

INFINITY-C LED Surface Mount or Suspension Light Bar

رنگ نور
)کلوين(

بازدهی چراغ
)لومن بر وات(

شار نوری چراغ
)لومن(

توان چراغ
)وات(

مدل

19
28
38
48
56
66
76

1800
2800
3600
4500
5500
6500
7500

95
100
95
94
98
98
99

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

L
(mm)

580
860

1140
1425
1705
1985
2265

40

M440C...

M440C...+440CKW

M440C60LED2AF-W
M440C90LED2AF-W
M440C115LED2AF-W
M440C145LED2AF-W
M440C170LED2AF-W
M440C200LED2AF-W
M440C230LED2AF-W
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• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

M440C230LED2AF-W

Cd/Klm

2000

1500
1000

2500

3000

Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy White grid or silver grid powder coated 
   extruded aluminium profiles 
Diffuser:
• UV stabilized high quality satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution and PMMA extruded profile cover
   mounted on the LED module 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic constant current driver
   > 0.9
• High efficiency LED modules with more than 50,000 
   hours life time
• Standard LED module with higher than 80% color 
   rendering index
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
• Cable through wiring

Ordering Options
• High power factor dimmable electronic driver in
   1-10v model and DALI models

 Accessories:
• Covers in combination with ALFA spotlight (page 22)

 C خط نوری روکار يا آويز پيوسته مدل اينفينيتي LED چراغ های

INFINITY-C LED Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar

440CKW اتصال و نصب چراغ به دیوار با استفاده از براکت

Mounting the luminaire against the wall by 
using 440CKW bracket

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

40

M440C...+440CKSF
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Cat. No.

M440C114AF-W
M440C124AF-W
M440C128AF-W
M440C154AF-W
M440C228AF-W
M440C254AF-W

• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

 C چراغ های فلورسنتی خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي

کاربرد
برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک  سفيد
   سنباده ای یا نقره ای سنباده ای 

دیفيوزر:
• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش

   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور
بست نصب:

• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن
   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
 T5 باالست الکترونيک با ضریب توان زیاد براي المپ هاي فلورسنت •

T140 ،PBT GF از جنس G5 سرپيچ •
PVC سيم مفتولي با روکش •

• ترمينال سه خانه و ترمينال پنج خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از 
   جنس پلی کربنات

• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص
DALI 10-1 وv باالست الکترونيک کاهش توان در مدل های •

تجهيزات جانبی:
• صفحه نصب در ترکيب با چراغ آلفا )صفحه 22(

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Flourescent Light Bar

M440C124AF-W

Cd/Klm

160

80

120

200

240

1x14 T5
1x24 T5
1x28 T5
1x54 T5
2x28 T5
2x54 T5

W
(Kg)

2.2
2.2
4.1
4.1
7.1
7.2

Lamp
(W)

L
(mm)

590
590

1190
1190
2252 
2252

40

M440C...

M440C...+440CKW

M440C...+440CKSU...
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• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy White grid or silver grid powder coated 
   extruded aluminium profiles 
Diffuser:
• UV stabilized high quality  satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic ballast for T5
   fluorescent lamps
• Lamp holder PBT GF, T140 G5 lamp holder
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
• Cable through wiring

Ordering Options
• High power factor dimmable electronic ballast in
   1-10v model and DALI models

 Accessories:
• Covers in combination with ALFA spotlight (page 22)

 C چراغ های فلورسنتی خط نوری روکار يا آويز پيوسته مدل اينفينيتي

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Flourescent Light Bar

M440C254AF-W

Cd/Klm

160

80

120

200

240

40

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

M440C...+440CKSF
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 C چراغ های فلورسنتی خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي

Cat. No.

M440C114D-W   /  M440C114E-W
M440C124D-W   /  M440C124E-W
M440C128D-W   /  M440C128E-W
M440C154D-W   /  M440C154E-W
M440C228D-W   /  M440C228E-W
M440C254D-W   /  M440C254E-W

1x14 T5
1x24 T5
1x28 T5
1x54 T5
2x28 T5
2x54 T5

2.2
2.2
4.1
4.1
7.1
7.2

Lamp
(W)

W
(Kg)

• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

M440C124D-W

Cd/Klm

300

100

200

400

500

کاربرد
برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک  سفيد
   سنباده ای یا نقره ای سنباده ای 

شبكه:
• شبکه دابل پارابوليک براق از ورق آلومينيومي ®MIRO با بازتاب 

)M440C...D( 95 درصد   
• شبکه دابل پارابوليک براق لوکس از ورق آلومينيومي ®MIRO با 

)M440C...E( بازتاب 95 درصد   
بست نصب:

• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن
   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
 T5 باالست الکترونيک با ضریب توان زیاد براي المپ هاي فلورسنت •

T140 ،PBT GF از جنس G5 سرپيچ •
PVC سيم مفتولي با روکش •

• ترمينال سه خانه و ترمينال پنج خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از 
   جنس پلی کربنات

• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص
DALI 10-1 وv باالست الکترونيک کاهش توان در مدل های •

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Flourescent Light Bar

رفلکتورهای آلومينيومی ®MIRO برای افزایش 
بازدهی نور

MIRO® aluminium reflector for maximiz-
ing the lighting efficiency

L
(mm)

590
590

1190
1190
2252 
2252

M440C...

M440C...+440CKW

M440C...+440CKSU...
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• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440C...-S)                                                                  (M440C...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

M440C254D-W

Cd/Klm

300

100

200

400

500

Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy White grid or silver grid powder coated 
   extruded aluminium profiles 
Louvers:
• High efficiency double parabolic MIRO® 

   sepcular aluminium louvers with 95% reflectivity 
   and high purity )M440C...D(
• High efficiency double parabolic MIRO® 

   semi-sepcular aluminium louvers with 95% 
   reflectivity and high purity )M440C...E(
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic ballast for T5
   fluorescent lamps
• Lamp holder PBT GF, T140 G5 lamp holder
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole and 5 pole special polycarbonate wire terminals
• Cable through wiring

Ordering Options
• High power factor dimmable electronic ballast in
   1-10v model and DALI models

 C چراغ های فلورسنتی خط نوری روکار يا آويز پيوسته مدل اينفينيتي

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Continuous Flourescent Light Bar

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

M440C...+440CKSF
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 C قطعات چراغ هاي خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای به طول 2۸3 سانتی متر
White grid powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای به طول 2۸3 سانتی متر
Silver grid powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای در مدل های شبکه ای به طول 2۸3 سانتی متر
Silver powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts only for versions with anodized aluminium louver

440C283-W

440C283-S

440CL283-S

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه )درمدل های دیفيوزر اکریليکی(
L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire 
terminal (only for versions with Acrylic diffuser)

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه )درمدل های دیفيوزر اکریليکی(
L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire 
terminal (only for versions with Acrylic diffuser)

440CLJ5-W

440CLJ3-W

440CLJ5-S

440CLJ3-S

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه )درمدل های دیفيوزر اکریليکی(
L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire 
terminal (only for versions with Acrylic diffuser)

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه )درمدل های دیفيوزر اکریليکی(
L-shaped white grid powder coated aluminium joiner to connect the profiles in 90o angle with 3-pole special wire termi-
nal (only for versions with Acrylic diffuser)

     رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه )درمدل های شبکه آلومينيومی آنودایز شده(
L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire 
terminal (only for versions with anodized aluminium louver)

     رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه )درمدل های شبکه آلومينيومی آنودایز شده(
L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire
 terminal (only for versions with anodized aluminium louver)

440CLLJ5-W

440CLLJ3-W

440CLLJ3-S

440CLLJ5-S

• این براکت ها فقط در صورت استفاده از شبکه آلومينيومی آنودایز شده قابل استفاده است.  

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه )درمدل های شبکه آلومينيومی آنودایز شده(
L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire 
terminal (only for versions with anodized aluminium louver)
رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه پنج خانه )درمدل های شبکه آلومينيومی آنودایز شده(
L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 5-pole special wire 
terminal (only for versions with anodized aluminium louver)

سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای پوشش انتهای پروفيل
White grid powder coated aluminium end caps of profiles

سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای پوشش انتهای پروفيل
Silver grid powder coated aluminium end caps of profiles

440CEC-S

440CEC-W

دیفيوزر اکریليکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول 2۸3 سانتی متر
Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths

440BAF283
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INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Components

MIRO® صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی درصورت استفاده از شبکه دابل پارابوليک :
Suitable for versions with anodized aluminium louver

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات T5 با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal

440BK    128TW525
440BK    154TW525

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات T5 با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 5-pole special wire terminal

440BK    114TW525
440BK    124TW525

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات T5 با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical components board for 28W or 54W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal

440BK    128TW325
440BK    154TW325

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات T5 با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical components board for 14W or 24W flourescent lamps with 3-pole special wire terminal

440BK    114TW325
440BK    124TW325

S

T5 برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات MIRO® شبکه دابل پارابوليک براق لوکس
Double optic parabolic semi-specular louver (MIRO®)

T5 برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات MIRO® شبکه دابل پارابوليک براق لوکس
Double optic parabolic semi-specular louver (MIRO®)

T5 برای المپ های فلورسنت 14 یا 24 وات MIRO® شبکه دابل پارابوليک براق
Double optic parabolic specular louver (MIRO®)

T5 برای المپ های فلورسنت 2۸ یا 54 وات MIRO® شبکه دابل پارابوليک براق
Double optic parabolic specular louver (MIRO®)

440B114E

440B114D

440B128E

440B128D

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)

440BK45LED2TW325

440BK115LED2TW325

440BK60LED2TW325

440BK75LED2TW325

440BK90LED2TW325

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه پنج خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 5-pole special wire terminal (length: 115cm)

440BK45LED2TW525

440BK115LED2TW525

440BK60LED2TW525

440BK75LED2TW525

440BK90LED2TW525

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه براي اینفينيتي C به طول 150سانتی متر
Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي C به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي C به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي C به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR9 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي C به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR9) for INFINITY-C with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR9 متوازی االضالع )اشاره به چپ( براي اینفينيتي C به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for 
INFINITY-C with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR9 متوازی االضالع )اشاره به راست( براي اینفينيتي C به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR9) for 
INFINITY-C with 150cm length

440BAFTRR150

440BAFTR150

440BAFTRL150

440BAFTRR100

440BAFTRL100

440BAFPRL150

440BAFPRR150
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 Cقطعات چراغ  خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Components

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ نقره ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in gray color

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ سفيد برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in white color

440CKSU3-S

440CKSU3-W

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ نقره ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical suspension kit with 5-pole special wire terminal in gray color

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ سفيد برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه پنج خانه
Electrical suspension kit with 5-pole special wire terminal in white color

440CKSU5-S

440CKSU5-W

کيت آویز
suspension kit

440CKSU

براکت دیواری روکار از جنس آهن گالوانيزه
Galvanized Surface mount wall bracket

440CKW

کيت نصب روکار
Galvanized Surface mount wall clamp

440CKSF

بسته واشر چاکدار نصب روکار
C-clamp washers

440TW
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                   Cتجهيزات جانبی چراغ  خط نوری توکار مدل اينفينيتي

INFINITY-C Surface Mount or Suspension Light Bar Accessories

براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانيزه برای نصب چراغ در سقف های کاذب یکپارچه به صورت بدون لبه
Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with rimless frame

DMRC-16

 C کيت چراغ آلفا دوالمپه به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights  in white color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

C کيت چراغ آلفا دوالمپه به رنگ مشکی با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 2-lamp spotlights  in black color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

440C2CWTW325-W
440C2CWTW525-W

440C2CBLTW325-W
440C2CBLTW525-W

  C کيت چراغ آلفا یک المپه به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight  in white color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

C کيت چراغ آلفا یک المپه به رنگ مشکی با ترمينال ویژه سه خانه و پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with ALFA 1-lamp spotlight  in black color with 
3-pole, 5-pole special wire terminal

440C1CWTW325-W
440C1CWTW525-W

440C1CBLTW325-W
440C1CBLTW525-W

C کيت چراغ نواترن با پخش نور باز                                          به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (M reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)

 C کيت چراغ نواترن با پخش نور باز                                         به رنگ سفيد با ترمينال ویژه پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (M reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)

 C کيت چراغ نواترن با پخش نور تيز                                        به رنگ سفيد با ترمينال ویژه پنج خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (N reflector, 3000K, 27W, 3000Lm)

 C کيت چراغ نواترن با پخش نور تيز                                        به رنگ سفيد با ترمينال ویژه سه خانه برای ترکيب با چراغ اینفينيتی
INFINITY-C white grid powder coated aluminium kit in combination with NOVATRON luminaire in white color and 3-pole 
special wire terminal. (N reflector, 4000K, 27W, 3200Lm)

560MLED3840KITB-W

560MLED3830KITB-W

560NLED3840KITB-W

560NLED3830KITB-W

(4000 K, 27 W, 3200 Lm)

(3000 K, 27 W, 3000 Lm)

(4000 K, 27 W, 3200 Lm)

(3000 K, 27 W, 3000 Lm)
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بازار چارسو تهران
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INFINITY-D Recessed Continuous Light Bar

INFINITY-D recessed continuous light bar is Mazinoor state of the art design for continuous light 
bar application. Aesthetically designed INFINITY-D is offered in LED versions with unparalleled 
performance.
Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire. 

Dچراغ هاي خط نوری توکار مدل اینفينيتي

چراغ هاي خط نوری توکار مدل اینفينيتي D با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور با منبع نوري LED خط نوری بدون انقطاع 
برای روشنایي فضاي اداري و فروشگاهي فراهم مي آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور 

از ویژگي هاي این چراغ است.
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 Dخط نوری توکار مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-D LED Recessed Light Bar
کاربرد

برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک سفيد
دیفيوزر:

• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش
   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفيل اکریليکی

   LED نصب شده روی ماژول   
بست نصب:

• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن
   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
• درایور الکترونيکی جریان ثابت با ضریب توان بيش از 90 درصد

• ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بيش از 50000 ساعت
• ماژول LED با ضریب نمود رنگ باالی ۸0 درصد

PVC سيم مفتولي با روکش •
• ترمينال سه خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از جنس پلی کربنات

• سيم کشي لوپينگ
• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص:
• چراغ هاي اینفينيتي D با تابش نور 50 درصد بنا بر سفارش

DALI 10-1 وv درایور الکترونيکی کاهش توان در مدل های •

Cat. No.

M440D60LED2AF-W
M440D90LED2AF-W
M440D115LED2AF-W
M440D145LED2AF-W
M440D170LED2AF-W
M440D200LED2AF-W
M440D230LED2AF-W

1.7
2.6
3.3
3.9
4.5
4.9
5.6

590
870

1150
1430
1710
1995
2285

576
865

1136
1418
1696
1978
2270

W
(Kg)

L1
(mm)

L
(mm)

رنگ نور
)کلوين(

بازدهی چراغ
)لومن بر وات(

شار نوری چراغ
)لومن(

توان چراغ
)وات(

مدل

M440D60LED2AF-W
M440D90LED2AF-W
M440D115LED2AF-W
M440D145LED2AF-W
M440D170LED2AF-W
M440D200LED2AF-W
M440D230LED2AF-W

M440D115LED2AF-W

Cd/Klm

1000

800
600

1200

1400

8/
12
/1
6

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

1800
2800
3600
4500
5500
6500
7000

95
100
95
94
98
98
92

19
28
38
48
56
66
76

LOOPING
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 Dخط نوری توکار پيوسته مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-D LED Recessed Continuous Light Bar
Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy white powder coated extruded aluminium 
   profiles 
Diffuser:
• UV stabilized high quality satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution and PMMA extruded profile cover
   mounted on the LED module 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic constant current driver
   > 0.9
• High efficiency LED modules with more than 50,000 
   hours life time
• Standard LED module with higher than 80% color 
   rendering index
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole special polycarbonate wire terminals
  • Cable looping
  • Cable through wiring

 Ordering Options:
• INFINITY-D luminaire with %50 total illumination
   upon request
• High power factor dimmable electronic driver in
   1-10v model and DALI models

M440D230LED2AF-W

Cd/Klm

2000

1500
1000

2500

3000

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

8/
12
/1
6

LOOPING
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رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه
L-shaped white powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire terminal

440DLJ3-W

سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد برای پوشش انتهای پروفيل
White powder coated aluminium end caps of profiles

440DEC-W

کيت اتصال دهنده پروفيل از جنس آلومينيوم اکسترودی برای اتصال دو پروفيل بدنه
Extruded aluminium connection joiner for connecting two profiles together

440DKC

 D قطعات چراغ هاي خط نوری توکار مدل اينفينيتي

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد به طول 2۸3 سانتی متر
White powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

440D283-W

رابط L شکل از جنس  آلومينيوم به رنگ سفيد برای امتداد چراغ از سقف به دیوار با زاویه90 درجه و با ترمينال ویژه سه خانه
L-shaped white powder coated aluminium joiner  to continue the luminaire profiles from ceiling to wall with 3-pole 
special wire terminal

440DWJ3-W

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول170 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 170cm)

440DK45LED2TW325

440DK115LED2TW325

440DK60LED2TW325

440DK75LED2TW325

440DK90LED2TW325

440DK170LED2TW325
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INFINITY-D Recessed Light Bar Components 

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه براي اینفينيتي D به طول 150سانتی متر
Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي D به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي D به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي D به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي D به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-D with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR6.5 متوازی االضالع )اشاره به چپ( براي اینفينيتي D به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for 
INFINITY-D with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR6.5 متوازی االضالع )اشاره به راست( براي اینفينيتي D به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for 
INFINITY-D with 150cm length

440DAFTRR150

440DAFTR150

440DAFTRL150

440DAFTRR100

440DAFTRL100

440DAFPRL150

440DAFPRR150

دیفيوزر اکریليکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول 2۸3 سانتی متر
Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths

440DAF283

براکت نصب توکار از جنس آهن گالوانيزه برای نصب چراغ در سقف های کاذب یکپارچه با ضخامت های مختلف
Galvanized steel mounting brackets for mounting the luminaire in gypsum false ceilings with different thickness

DMRC-13
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INFINITY-E Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar 

INFINITY-E Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar is Mazinoor state of the art 
design for continuous light bar application. Aesthetically designed INFINITY-E is offered in LED 
versions with unparalleled performance.
Uniform light distribution, energy saving, glare control are among the highlights of this luminaire. 

Eچراغ هاي خط نوری روکار یا آویز مدل اینفينيتي

چراغ هاي خط نوری روکار یا آویز مدل اینفينيتي E با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور با منبع نوري LED خط نوری بدون 
انقطاع برای روشنایي فضاي اداري و فروشگاهي فراهم مي آورد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویي در مصرف انرژي و کنترل 

زنندگي نور از ویژگي هاي این چراغ است.
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 Eخط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-E LED Surface Mount or Suspension Light Bar
Cat. No.

M440E60LED2AF-W
M440E90LED2AF-W
M440E115LED2AF-W
M440E145LED2AF-W
M440E170LED2AF-W
M440E200LED2AF-W
M440E230LED2AF-W

1.7
2.6
3.3
4.0
4.6
5.2
6.0

580
860

1140
1425
1705
1985
2265

W
(Kg)

L
(mm)

رنگ نور
)کلوين(

بازدهی چراغ
)لومن بر وات(

شار نوری چراغ
)لومن(

توان چراغ
)وات(

مدل

M440E60LED2AF-W
M440E90LED2AF-W
M440E115LED2AF-W
M440E145LED2AF-W
M440E170LED2AF-W
M440E200LED2AF-W
M440E230LED2AF-W

19
28
38
48
56
66
76

1800
2800
3600
4500
5500
6500
7000

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440E...-S)                                                                   (M440E...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

40

M440E115LED2AF-W

Cd/Klm

1000

800
600

1200

1400

M440E...+440EKSF

90

M440E...+440EKSU3+440EKSU

64

90

کاربرد
برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن که خط نوری زیبا با پخش
یکنواخت نور توام با کنترل زنندگي نور معيارهاي اصلي در انتخاب 

نوع چراغ است. از قبيل ساختمان های اداری مدرن، بانک ها، 
دانشگاه ها، فروشگاه های مدرن، هتل ها و... 

مشخصات فني
بدنة چراغ:

• پروفيل آلومينيوم اکسترودی با رنگ پودري الکترواستاتيک سفيد
   سنباده ای یا نقره ای سنباده ای

دیفيوزر:
• پروفيل اکریليک شيري ساتن مقاوم در برابر خش، امواج فرابنفش

   )UV( با بازدهي زیاد و پخش یکنواخت نور و پروفيل اکریليکی
   LED نصب شده روی ماژول   

بست نصب:
• بست های نصب گالوانيزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن

   چراغ در سقف هاي یکپارچه

تجهيزات الكتریكي:
• درایور الکترونيکی جریان ثابت با ضریب توان بيش از 90 درصد

• ماژول LED با بازدهی زیاد و عمر بيش از 50000 ساعت
• ماژول LED با ضریب نمود رنگ باالی ۸0 درصد

PVC سيم مفتولي با روکش •
• ترمينال سه خانه ویژة چراغ هاي روشنایي از جنس پلی کربنات

• سيم کشي ترووایرینگ

سفارشات خاص
DALI 10-1 وv درایور الکترونيکی کاهش توان در مدل های •

95
100
95
94
98
98
92
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 Eخط نوری روکار يا آويز پيوسته مدل اينفينيتي LED چراغ هاي

INFINITY-E LED Surface Mount or Suspension Continuous Light Bar

• Available also in silver grid powder coated finishing. (M440E...-S)                                                                   (M440E...-S) .این مدل چراغ ها به رنگ نقره ای سنباده ای نيز عرضه می شود •

به منظور سفارش مدل های پيوسته با واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایيد.

To order the continuous light bar versions, please call sales department of Mazinoor

40

M440E230LED2AF-W

Cd/Klm

2000

1500
1000

2500

3000

M440E...+440EKSF

90

M440E...+440EKSU3+440EKSU

64

90

Application 
Suitable for modern offices and commercial buildings
where energy saving, uniform light distribution, and
glare control in the form of continuous light bar are
required such as modern offices, banks, universities,
shoping malls, hospitality, … 

Technical Data
Body:
• Sturdy White grid or silver grid powder coated 
   extruded aluminium profiles  
Diffuser:
• UV stabilized high quality satin white PMMA
   (Acrylic) outer diffuser for glare control and uniform
   light distribution and PMMA extruded profile cover
   mounted on the LED module 
Mounting bracket:
• Sturdy galvanized mounting clamps with simple and
   safe mechanism for mounting the luminaire on
   gypsum ceilings

Electrical components:
• High power factor electronic constant current driver
   > 0.9
• High efficiency LED modules with more than 50,000 
   hours life time
• Standard LED module with higher than 80% color 
   rendering index
• Single core solid conductor made of copper with
   PVC insulation
• 3 pole special polycarbonate wire terminals
• Cable through wiring

Ordering Options
• High power factor dimmable electronic driver in
   1-10v model and DALI models
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صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول45 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 45cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول60 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 60cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول 75 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 75cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول90 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 90cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول115 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 115cm)

صفحه ملحقات نصب تجهيزات الکتریکی برای منبع نور LED با ترمينال ویژه سه خانه )به طول170 سانتی متر(
Electrical components board for LED light source with 3-pole special wire terminal (length: 170cm)

سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای پوشش انتهای پروفيل
White grid powder coated aluminium end caps of profiles

سروته پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای پوشش انتهای پروفيل
Silver grid powder coated aluminium end caps of profiles

رابط L شکل از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه
L-shaped silver grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire 
terminal

رابط L شکل از جنس  آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای برای اتصال پروفيل ها با زاویه90 درجه با ترمينال ویژه سه خانه
 L-shaped white grid powder coated aluminium connector for connecting the profiles to 90o angle with 3-pole special wire
terminal

440ELJ3-S

440ELJ3-W

440EEC-W

440EEC-S

 E قطعات چراغ هاي خط نوری روکار يا آويز مدل اينفينيتي

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ سفيد سنباده ای به طول 2۸3 سانتی متر
White grid powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

پروفيل بدنه از جنس آلومينيوم به رنگ نقره ای سنباده ای به طول 2۸3 سانتی متر
Silver grid powder coated aluminium profiles in 283cm lenghts

440E283-W

440E283-S

براکت نصب از جنس آهن گالوانيزه برای نصب توکار چراغ روکار در سقف های کاذب یکپارچه به صورت بدون لبه
Galvanized steel mounting brackets for recessed mounting the luminaire in gypsum false ceilings with rimless frame

بسته واشر چاکدار نصب روکار
C-clamp washers

DMRC-17

440TW

440DK45LED2TW325

440DK115LED2TW325

440DK60LED2TW325

440DK75LED2TW325

440DK90LED2TW325

440DK170LED2TW325
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INFINITY-E Surface Mount or Suspension Light Bar Components

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ سفيد برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in white color

کيت اتصاالت الکتریکی به رنگ نقره ای برای اتصال کابل برق به چراغ با ترمينال ویژه سه خانه
Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in gray color

440EKSU3-W

440EKSU3-S

کيت آویز
Suspention kit

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه براي اینفينيتي E به طول 150سانتی متر
Trapezoid shaped satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي E به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به چپ( براي اینفينيتي E به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to left) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي E به طول 150 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن TR6.5 ذوزنقه قائم الزاویه )اشاره به راست( براي اینفينيتي E به طول 100 سانتی متر
Perpendicular trapezoid (pointed to right) satin white Acrylic diffuser (TR6.5) for INFINITY-E with 100cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR6.5 متوازی االضالع )اشاره به چپ( براي اینفينيتي E به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to left) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for 
INFINITY-E with 150cm length

دیفيوزر اکریليکي ساتن PR6.5 متوازی االضالع )اشاره به راست( براي اینفينيتي E به طول 150 سانتی متر
Parallelogram shaped (pointed to right) satin white Acrylic diffuser with two pairs of parallel sides (PR6.5) for 
INFINITY-E with 150cm length

کيت نصب روکار
Stainless steel surface mount bracket

440EKSU

440EKSF

440DAFTRR150

440DAFTR150

440DAFTRL150

440DAFTRR100

440DAFTRL100

440DAFPRL150

440DAFPRR150

دیفيوزر اکریليکی ساتن برای پخش یکنواخت نور به طول 2۸3 سانتی متر
Satin white PMMA (Acrylic) outer diffuser in 283cm lengths

440DAF283



Symbols نمادها

Color varieties

Insulation Class

Mounting types

T5 16 mm linear fluorescent lamp

Lamp Type شرح

تنوع رنگ

تنوع نصب

کالس عايقی

Description

RAL 9016 RAL 9006

Class I

نصب به سقف

المپ فلورسنت خطی به قطر 16 میلی متر

نصب به صورت آویز نصب در سقف های کاذب 
یکپارچه 
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»ضمانت نامه محصوالت«

مشتریان،  رضایت  افزایش  برای  هميشگی  تالش  در  مازی نور،  روشنایی  صنایع  شرکت 
کليه چراغ های توليدیLED را به مدت ۵   سال و سایر چراغ ها را 3 سال در محدوده 

جغرافيایی ایران ضمانت می نماید. 

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری )نصب توسط اشخاص 
ذیصالح و بهره برداري تحت شرایط مناسب(، بوده و براساس مفاد آن، مازي نور متعهد است 
که کلية چراغ هاي توليدي خود را در برابر هرگونه عيب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، 

ساخت یا مواد اوليه حسب تشخيص مازی نور، تضمين و با رعایت شرایط
»ضمانت نامه محصوالت« نسبت به تعمير یا تعویض قطعات چراغ اقدام  نماید.

در  آن  الکترونيکی  نسخة  به  لطفاً  ضمانت نامه،  مفاد  نيز  و  احراز  شرایط  از  اطالع  جهت 
وب سایت مازی نور، مراجعه فرمائيد.
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