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مقدمه

كيفيت نور در فروشگاه ها، بايد به گونه اي باشد كه:
فضاي داخل فروشگاه را به اندازه كافي روشن نمايد.

حركت در مسيرهاي مختلف فروشگاه را به  راحتي امكان پذير 
نمايد.

كنتراست مناسب و متمايز كردن كاالی مورد نظر را تأمين كند.
كاالها را در معرض ديد مشتريان قرار دهد.

براي مشتريان اين امكان را فراهم سازد تا بتوانند به راحتي 
كاالها را ببينند.

با ظاهر زيبای خود در مشتري جاذبه و اشتياق ايجاد نمايد.

كميت نور با لوكس )lx( سنجيده مي شود و در طراحي روشنايي بايد به اين نكته توجه نمود كه براي فروشگاه ها با زمينه كاري متفاوت و همينطور قسمت هاي مختلف آن  شامل ويترين ها، 
نمايشگاه ها، انبارها، اتاق هاي پرو، صندوق و...، به مقادير لوكِس متفاوتي نياز مي باشد.

با كاربري مورد نظر، بسيار مهم و ضروري مي باشد. استانداردهاي روشنايي، براي كاربري هاي مختلف، حداقل شدت روشنايي مشخصي را  بنابراين، تأمين روشنايي مطلوب، متناسب 
پيشنهاد داده اند.

يكی از مهمترين عوامل در جذب مشتری و افزايش فروش، سيستم روشنايی و كيفيت نور می باشد.
در طراحی روشنايی يک فروشگاه، مواردی مانند كاربری و آرامش بصری مشتريان و پرسنل فروشگاه، ايجاد محيطی زيبا و جذاب از اهميت بااليی برخوردار می باشد. در سيستم روشنايی 
مطلوب، متوسط شدت روشنايی متناسب با استانداردهای بين المللی می باشد و بايد به مسائلی از قبيل: تعداد چراغ، ارتفاع و زاويه نصب چراغ، چيدمان، نوع منبع روشنايی )از نظر تناسب 
منبع نوری با زمينه كاربری مورد نظر و رنگ نور( ، يكنواختی روشنايی )عدم وجود سايه روشن های محسوس( و گاهی كنتراست توجه نمود. در صورتی كه طراحی روشنايی مناسب نباشد، 

ممكن است موجب خستگی چشم، مشكل در تطابق و ديد اشيا و رنگ ها، كاهش بهره وری و كارآيی شغلی و... گردد. 

باالیي  اهمیت  از  نیز  روشنایي  كیفیت  كمیت،  بر  عالوه 
برخوردار مي باشد.
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بنابراين، نورپردازي فروشگاه ها و ويترين ها بايد به گونه اي باشد كه باعث ايجاد 
زنندگي )Glare( نشود و همچنين، شدت روشنايي كاالها در محدوده زاويه 

ديد بهينه قرار گيرد.

زاويه كلی ديد عمودي چشم انسان، 90 درجه )محدوده اي بين 45o تا 45o-+( و زاويه كلی ديد افقي، 
محدوده اي 120 درجه اي مي باشد.

معموالً، ديد عمودي موثر، بين  10o تا 20o-+ مي باشد و ديد افقي موثر، در يک قوس 60 درجه ای 
اتفاق مي افتد.

براي مشاهده بهتر اشيا در محيط فروشگاهی، زاويه ديد بهينه، زاويه 10o- از افق، و يک قوس عمودي 
حدود 30o می باشد.

بنابراين، در نورپردازی فروشگاه ها بايد تمركز طراحی در اين منطقه بوده و از سوی ديگر زوايای نصب 
و ارتفاع چراغ به گونه ای باشد كه باعث ايجاد زنندگی )Glare( نشده، ديدن و شناسايی كاال نيز در 

آرامش بصری كامل صورت گيرد.

محدوده دید چشم انسان
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)Correlated Color Temperature = CCT( دمای رنگ نور

با روشنی  نه تنها  افراد محيط پيرامون خود را  بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه  از شاخص های مهم در نورپردازی است كه  با واحد كلوين سنجيده می شود، يكي  نور، كه  دماي رنگ 
و  تجربه  نيز  رنگ ها  طريق  از  بلكه  سايه،  و  نور  تاريكی،  و 

احساس می كنند.
حسی كه رنگ نور در فضا ايجاد می كند، از طريق “گرمی” 
تأثير  انسان  سالمت  و  ادراک  احساس،  بر  نور،  “سردی”  و 

می گذارد.
دست  انسان  به  سردی  احساس  رنگ ها  بعضی  ديدن  با 
می دهد. رنگ آبی و فيروزه ای از اين دسته رنگ ها مي باشند. 
از بعضی ديگر احساس گرمی حادث می شود. رنگ های قرمز 
كه  گرم  رنگ هاي  می آيند.  شمار  به  نوع  اين  از  نارنجی،  و 
باعث  نظر بصري  از  راحتي هستند،  و  آرامش  تداعي كننده 
اغلب در  رو،  از همين  برسند.  بنظر  نزديكتر  اشيا  مي شوند 
مواردي به كار مي رود كه بخواهند اتاق هاي بزرگ را دنج و 
راحت و صميمانه تر جلوه دهند. برخالف آن رنگ هاي سرد 
با باال بردن سطح انرژي، فعاليت و تمركز، باعث دورتر بنظر 
بزرگتر جلوه دادن  براي   نتيجه  اشيا مي شوند. در  رسيدن 

اتاق هاي كوچک مناسب هستند.
از نظر فيزيكی دمای رنگ نور، نورهاي گرم، عدد يا درجه 
كلوين كمتری دارند. هر چه رنگ نور به سمت زرد متمايل 
شود، گرم تر و هرچه به آبي متمايل شود، سردتر خواهد شد.

انتخاب دماي رنگ مناسب، بايد با بررسي دقيق پارامترهاي مهمي از قبيل سبک دكوراسيون، نوع كاال و رنگ آن، مشتريان مورد نظر، فرهنگ بومي و بازتاب برند انجام شود.

* مبانی طراحی روشنایی
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طبق نظريه سيستم رنگ آلبرت مانسل، هر رنگ دارای سه بُعد بصری مستقاًل تغييرپذير است و چشم انسان، رنگ ها را بر اساس اين سه خصوصيت از هم متمايز می كند.

۱- فام یا ته رنگ )Hue(، صفتی از رنگ است كه جايگاه آن را در سلسله رنگی )از قرمز تا بنفش(، مشخص می كند. 
در واقع رنگين بودن خود رنگ هاست كه اصطالحاً به آن ته رنگ يا فام می گويند، مانند تمايز رنگ زرد، قرمز و سبز از يكديگر به دليل رنگ هايشان. وجه تمايز آبی، قرمز، سبز با حروف انگليسی 

.7.5R 5 ياR و به معنای قرمز است. برای فام، اعدادی به صورت پيشوند، قبل از اين حروف انگليسی قرار ميگيرند؛ مثاًل Red ابتدای كلمه ،R مورد شناسايی قرار می گيرد. مثاًل حرف
رنگ 5R مشخص كننده رتبه ميانی رنگ قرمز و درجه ی خلوص آن است. 5R، قرمزی است كه با زرد همراه نيست و ارغوانی نيز به نظر نمی رسد. با بزرگتر شدن اين عدد، قرمز به سمت 
زرد-قرمز  )Yellow – Red( و با كوچكتر شدن آن، قرمز، به سمت قرمز - ارغوانی )Red – Purple( ميل می كند. فام در حقيقت بخشي از طولي موجي است كه آن رنگ از خود 

ساطع مي كند.

طبق نظريه مانسل، 5 ته رنگ اصلي وجود دارد كه بر اساس ترتيب طبيعي رنگ ها هستند و هر يک با ابتداي حرف انگليسي آن نشانه گذاري مي شود. اين 5 رنگ عبارتند از: قرمز )R(، زرد 
.)P( و ارغواني )B( آبي ،)G( سبز ،)Y(

همچنين بين هر يک از اين رنگ هاي اصلي نيز، رنگ هاي مياني وجود دارد: زرد-قرمز )YR(، سبز-زرد )GY(، آبي-سبز )BG(، ارغواني-آبي )PB( و قرمز-ارغواني )RP(. بطور خالصه 
مي توان دايره ته رنگ مانسل را در شكل زير مشاهده نمود.

در حقيقت منظور از ته رنگ يا فام، همان كيفيت رنگين بودن رنگ هاست. وقتی از يک رنگ صحبت به ميان می آيد منظور ته رنگ يا فام خاصی می باشد. بنابراين رنگ ها به نام ته رنگ يا فام 
آنها، يا در واقع بخشی از طول موج نوری كه منعكس می كنند، ناميده می شوند؛ مثل سبز، قرمز يا نارنجی.

گفته می شود كه تقريباً 150 فام متفاوت را می توان تشخيص داد، ولی همه  آن ها به طور مساوی در طيف مرئی توزيع نشده اند ، زيرا چشم ما برای تفكيک فام ها در طول موج های بلندتر، 
توانايی بيشتری دارد. بلندترين طول موج ها در منطقه  قرمز و كوتاه ترين طول موج ها در منطقه  بنفش هستند.

* سیستم رنگ
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)Brightness, Lightness, Value( ۲- درخشندگی
درخشندگی درجه ای از روشنی يک رنگ است كه آن را از درجه  ديگری از روشنی يا تيرگی همان رنگ متمايز می كند. به عبارت ديگر، درجات مختلف روشنی يک رنگ را ميزان درخشندگی 

آن می گويند.
درخشندگي، براي سياه مطلق، عدد صفر و براي سفيد مطلق، اين عدد 10 مي باشد.

درخشندگی، دومين صفت رنگ است و درجه ی نسبی تيرگی و روشنی آن را مشخص می كند. 
سياه، سفيد و خاكستري بين آن ها به عنوان »رنگ هاي خنثي« شناخته مي شوند و ته رنگي ندارند. رنگ هايي كه داراي ته رنگ هستند، داراي عنوان »رنگ هاي كروماتيک« مي باشند. اين 

مقياس عالوه بر رنگ هاي خنثي، به رنگ هاي كروماتيک نيز اعمال مي گردد.
درخشندگی، بُعد غيررنگی است كه از آن به ارزش رنگی نيز ياد می شود و به تيرگی يا روشنی رنگ اشاره می كند و دارای 11 رتبه است كه از سياه مطلق تا سفيد مطلق را شامل می شود. 

)Chroma, Saturation( ۳- اشباع یا خلوص رنگ
اشباع يا خلوص رنگ ميزان خلوِص ته رنگ را در تركيب با رنگ خاكستري مشخص مي كند و فاصله از رنگ خنثي با درخشندگِي ثابت است.  به عبارتي ديگر، تركيب ته رنگ با رنگ هاي 
خاكستري )تركيب درصدهاي مختلف رنگ هاي سفيد مطلق و سياه مطلق( كروما هاي متفاوتي را ايجاد مي كند. رنگ ها با كروماي كم »ضعيف« خوانده مي شوند ولي رنگ ها با كروماي باال، 

بعنوان »بسيار اشباع«، »قوي« يا »واضح يا Vivid« شناخته مي گردند. درجه كروما از صفر براي رنگ هاي خنثي شروع شده ولي حد بااليي براي آن تعريف نشده است. 

براي مثال براي ته رنگ خاصي از زرد بدليل طبيعت چشم و تحريک پذيري آن ناشي از اين رنگ ها، حتي تا 30 سطح، درجه كروما براي آن ها تعريف شده است. اين در حالي است كه براي 
رنگ هاي Vivid محدوده تقريبي 8 سطح تعريف مي گردد.

 5R 6/14 با Vivid است. براي مثال رنگ قرمز Chroma همان C و Value همان V و Hue همان H عمل مي كند كه در آن H V/C سيستم نشانه گذاري مانسل به صورت
نشانه گذاري مي شود كه در آن 5R، فام قرمز، 6، ارزش )يعني رنگي نسبتاً روشن( و كروماي 14 يعني يک رنگ با كروماي باال )اشباع باال(.

ضریب نمود رنگ Color rendering index( CRI( يک اندازه گيري عددي از 
توانائي يک منبع نور براي نشان دادن رنگ اشياء مختلف به صورت واقعي در مقايسه با يک 

منبع نور طبيعي ايده آل مي باشد.
هر چه مقدار پارامتر  CRI يک منبع نور زيادتر باشد،  نمود رنگ واقعي تر است.

بر اساس آنچه كه در حال حاضر متداول است، ضريب نمود رنگ را بر اساس استاندارد CIE با 
CIE Ra يا بطور خالصه Ra بيان ميكنند و ميتوان اعداد آن را كه حداكثر آن 100 بوده و 
حداقل آن حتي ميتواند عددي منفي باشد، به طور كيفي به صورت جدول روبرو  تفسير نمود:

Yellow-Red

Green-Yellow

Green

Blue-Green

BluePurple-Blue

Purple

Red-Purple

Hue

Hue

Chroma
Red

Yellow

2

2

0

0
4

4 5

6

6

8

8

10

1012

90-100

80-89

60-79

40-59

20-39

Ra مقدار
استفاده در مکان هایی که نیاز به تشخیص رنگ بسیار باالیی می باشد

استفاده در مکان هایی که نیاز به قضاوت رنگ صحیحی می باشد

استفاده در مکان هایی با نیازمندى متوسط تشخیص رنگ

استفاده در مکان هایی با نیازمندى کم تشخیص رنگ
استفاده در مکان هایی که نیازمندي به تشخیص رنگ وجود ندارد

کاربرد
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رويت اشياء، بازتابي از يک طيف رنگ نور از بنفش تا قرمز می باشد. كيفيت رنگ مشاهده  شده، به ميزان نزديكي طيف رنگ آن، به رنگ هاي جدول فوق بستگي دارد. 
در محاسبه CRI، ابتدا به وسيله دستگاه Spectroradiometer، طيف رنگ منبع نور مورد نظر به دست مي آيد. سپس براي هر يک از رنگ هاي R1 تا R8، عددي با حداكثر مقدار 
100 محاسبه می شود )الزم به ذكر است كه براي منبع نور مرجع كه همان نور خورشيد است، عدد مربوط به هر يک از رنگ هاي R1 تا R8 برابر 100 مي باشد(. عدد بدست  آمده از منبع 
نور مورد نظر براي هر يک از رنگ ها )R1 تا R8(، نشان  دهنده ميزان نزديكي طول موج آن رنگ، وقتي كه منبع نور مورد نظر به آن مي تابد، به طول موج همان رنگ، وقتي كه نور مرجع 

به آن تابيده مي شود، مي باشد. هر چه عدد به دست  آمده به 100 نزديک تر باشد، بيانگر كيفيت باالي منبع نور در نمايش آن رنگ مي باشد.

جدول روبرو مقادير مختلف R را براي رنگ هاي متفاوت 
R از ميانگين  با استفاده  نشان مي دهد. يک منبع نوري 

هاي 1 تا 8 به دست مي آيد. براي داشتن قضاوت بهتري 
R بر  عالوه  منفرد،  بصورت  تا 15   9 R هاي  از  رنگ،  از 

هاي 1 تا 8 استفاده مي شود. درجدول روبرو 15 رنگ به 
 R15 تا R1 همراه معادل آن در دستگاه رنگي مانسل از

آمده است. 

CRI روش اندازه گیری

Ri Munsell
Hue   Value  / Chroma Appearance color under the daylight

Light grayish red
Dark grayish yellow
Strong yellow green
Moderate yellowish green
Light bluish green
Light blue
Light violet
Light reddish purple
Strong red
Strong yellow
Strong green
Strong blue
Light yellowish pink (human complexion)
Moderate olive green
Japanese complexion (available in JIS only)

7.5R 6/4
5Y 6/4
5GY 6/8
2.5G 6/6
10GB 6/4
5PB 6/8
2.5P 6/8
10P 6/8
4.5R 4/13
5Y 8/10
4.5G 5/8
3PB 3/11
5YR 8/4
5GY 4/4
1YR 6/4

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

CRI 
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تاثیر طیف نور منبع روشنایي بر شاخص  نمود رنگ اشیاء

:CRI محدودیت های

احتماال اين تجربه را داشته ايد كه بعد از خريد يک كاال متوجه شديد 
رنگ آن در فضاي بيرون )زير نور خورشيد(، با آنچه شما در فروشگاه 
ديده بوديد )زير نور منابع نوري مصنوعي(، متفاوت است. توجه به اين 
موضوع در تمام اماكني كه تشخيص رنگ، مهم و تعيين كننده است، 

نيز بسيار حائز اهميت مي باشد.
اين پديده را مي توان با بررسي طيف نور منابع مختلف نوري و نحوه 

بازتاب نور سطح مورد نظر تحليل نمود.

با توليد منابع نوری LED برخي معايب شاخص CRI نمود پيدا كرد. اين معايب باعث شده است تا منتقدان زيادي به بررسي اين ضريب و نحوه محاسبه آن بپردازند. هم اكنون نيز جامعه 
مهندسين روشنايي آمريكای شمالی روش جديدي تحت عنوان TM-30-15 را ارائه داده است تا بتواند معايب شاخص CRI را پوشش دهد.

مهمترين مشكل روش CRI محدوديت نمونه رنگ هاي مبنا در آن است. رنگ هاي مبنا به صورتي  هستند كه تصوير كاملي از مشخصات منبع نور را ارائه نمي دهند و ممكن است منبع نور با 
وجود داشتن CRI زياد در نمود دادن برخي از رنگ هاي مهم ناتوان باشد. بعنوان مثال در شكل زير مشخص است با اينكه دو منبع نوري داراي CRI مشابه  هستند، در نمود رنگ هاي 9 

تا 14 متفاوت از يكديگرند.

 CRI همچنين ممكن است منبع نور در نمود يكي از رنگ هاي مبنا ضعيف باشد، اما از آنجاييكه
ميانگيني از اعداد متفاوت است، عدد CRI نهايي به دليل باال بودن ساير اعداد، باال بوده و ضعف 

منبع نور در نمود دادن رنگي خاص پنهان بماند. 
از جمله ديگر معايب مي توان به اين مطلب اشاره نمود كه در محاسبه CRI به منظور بررسي 
اختالف رنگ نمود داده شده با رنگ مرجع E∆ تنها به اندازه اين اختالف بسنده مي شود. در 
حاليكه ممكن است دو منبع روشنايي با اندازه E∆ يكسان داراي تاثيرات كامال متفاوتي باشند 
)به طور مثال دو منبع نور با E∆ يكسان در رنگ زرد، يكي مايل به سبز و ديگري مايل به قرمز(. 

ضريب نمود رنگ طيف های نوری )CRI( تا به حال به عنوان اصلی ترين شاخص كيفيت نور در صنعت روشنايی مطرح بوده است. با ظهور منابع نوري LED و پيشرفت تكنولوژی به خصوص 
در كاربرد روشنايی مستقيم بر اجسام و كاالها در موزه ها، فروشگاه ها و نظير آن، شاخص CRI در كنار فاكتورهاي تكميلي ديگري مانند ”درخشندگي“ و ”اشباع شدگي رنگ“، براي رسيدن 

به كيفيت باالتر نور بايد در نظر گرفته شوند. 

LED, CRI Ra = 82
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* پخش نور و زاویه پخش

موجود،  پخش  نورهاي  انواع  با  متنوع  چراغ هاي  وجود  با  امروزه 
مي توان جلوه  مناسبي به اشياء داده و به نمايش هرچه بهتر آن ها 
كمک نمود. مثأل در نمايشگاه هايي با تنوع زياد محصول، تكنيک 
طراحي روشنايي بر پايه "كنتراست يا تضاد" بسيار مؤثر مي باشد. 
اين تكنيک موجب مي شود كاالهاي كليدي و مهم برجسته تر شده 
نا مرتب و شلوغ پيدا نكند. برعكس، در  و همچنين فضا، جلوه اي 
ويترين هاي كوچكي كه كاالهاي كمي در آن ها به نمايش گذاشته 
تأمين  جهت  "يكنواختي"،  پايه  بر  روشنايي  طراحي  مي شود، 

روشنايي موضعي كاربرد مناسب تري دارد.

مي تواند  فروشگاهي  چراغ  ساخت  و  طراحي  پخش نور،  بر  عالوه 
براي  را  مختلف  پخش  زواياي  انتخاب  امكان  كه  باشد  به گونه اي 
تاثير  نكته  اين  نمايد.  فراهم  متفاوت  ابعاد  با  اشياء  و  كاربري ها 

مهمي در انتخاب يک چراغ، جهت كاربري خاص دارد.

Wall Wash: پخش نور گسترده بر روي ديوار

پخش نورهاي رایج:

زاويه پخش Spot 24: پخش نور تيز با زاويه پخش 12 تا 24 درجه با  پرژكتوري  نور  Medium: پخش 
تا 40 درجه

Narrow Spot: پخش نور بسيار تيز با زاويه پخش 
كمتر از 8 درجه

 

Wide: پخش نور باز با زاويه پخش بيشتر از 60 درجه

Beam Angle  شکل پخش نورمدل پخش
موضعى با شدت باال و روشنایى اجسام کوچک

روشنایى اجسام بزرگ در فضا
روشنایى فضا و معرفى محصوالت

  نیاز به یکنواختى باال در دیوار

 عمومى ترین براى روشنایى موضعى و روشنایى اجسام سه بعدى

< 8˚ 

 12˚< - < 24˚ 

 24˚< - < 40˚ 
> 60˚ 
_

کاربرد

Wide
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Narrow Spot

Wall Wash

پخش بسیار تیز

پخش تیز

متوسط
پخش باز

نا متقارن



11
www.mazinoor.com

راهنماینورپردازیفروشگاهها



12
www.mazinoor.com

راهنماینورپردازیفروشگاهها

طراحی روشنایی در بخش های
مختلف فروشگاه
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در بين تمام اقداماتی كه در فرايند فروش وجود دارد تا مشتری جذب يک فروشگاه شود، طراحي ويترين، اولين پل ارتباطی با ذهن مشتری محسوب می شود. يكی از ضروری ترين جنبه های 
طراحی ويترين، توجه ويژه به تكنيک های نورپردازی آن است.

ويترين ها بر اساس موقعيت شان، به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- ويترين های رو به خيابان

2- ويترين های رو به مركز خريد

انعکاس اجسام روبرو در ویترین )اثر تنگ ماهي(
 "veiling effect" اثر تنگ ماهي، زماني اتفاق مي افتد كه انعكاس اشياء از بيرون فروشگاه بر روي ويترين، ديد عابران را بر روي كاالهاي موجود در ويترين، مختل مي نمايد. اين پديده، گاهي

نيز ناميده مي شود. چون مانند يک پوشش عمل كرده، وضوح ديد را كاهش مي دهد.

در اين تصوير، انعكاس ساختمان هاي خيابان مقابل را در ويترين فروشگاه مي توان ديد كه از 
جلوه پوشاک موجود در ويترين مي كاهد. اما در تصوير سمت راست، چنين اتفاقي نيفتاده و 

چشم انداز ويترين مختل نشده است.

در اين تصوير انعكاس ويترين ساير فروشگاه هاي مركز خريد را بر روي اين فروشگاه 
مي بينيد.

بسته به موقعيت، می توان اثر تنگ ماهی را به روش های زير كاهش داد:

1- افزايش تعداد چراغ ها و روشن نگهداشتن همه آن ها در طول روز )كه اثر تنگ ماهي بدتر و شديدتر است(، و خاموش كردن بعضي از آن ها در شب.
2- ميزان نور در ويترين افزايش يابد و هيج نقطه اي تاريک نماند. اگر فقط قسمت هاي معيني از ويترين روشن شود، در قسمت هاي روشن نشده، اثر تنگ ماهي ايجاد خواهد شد.

3- براي ويترين هايي كه در معرض نور خورشيد قرار دارند، از سايه بان استفاده شود.

ویترین هاي رو به خیابانویترین هاي رو به مركز خرید

ویترین فروشگاه
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بهترين چشم انداز يک مدل، زماني است كه نور بر روي شانه هاي آن متمركز شده باشد. اگر به يک مدل به طور مستقيم از باال نور تابيده شود، عليرغم روشن شدن شانه ها، صورت و بيشتر 
قسمت هاي بدن در سايه قرار مي گيرد كه بايد از اين گونه موارد اجتناب كرد.

اما اگر نور با زاويه كمي از خط عمود، بتابد، روشنايي صورت و بدن به طرز چشمگيري بهبود مي يابد.

جهت ايجاد جاذبه و جلوه سه بعدي، بهتر است مدل ها توسط دو منبع نور، هر كدام با زاويه حدود 45o از جلوي مدل ها، روشن شوند. با به كارگيري اين روش، مي توان چشم انداز مدل را هنگام 
عبور عابران از مقابل ويترين، بهبود بخشيد.

جهت ايجاد روشنايي متمركز و يكنواخت، مي توان چندين چراغ مشابه را در يک ويترين به كار برد. مي توان چراغ هايي با زاويه تابش باز، جهت روشن كردن پس زمينه استفاده نمود كه در اين 
حالت، مناطق تيره ايجاد نمي شود و اثر تنگ ماهي نيز به حداقل مي رسد.

براي روشن كردن مدل ها و لوازم موجود در ويترين ها، مي توان از چراغ هايي با چيدمان مشابه تصوير باال، اما با زاويه تابش متوسط، استفاده نمود. به طور كلي، اين چراغ ها بايد بر روي شانه 
مدل ها متمركز شوند.

450 450

10
O

10
O

x

مسیر حرکت افراد

45
0

نورپردازی مدل ها
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ورودي فروشگاه، بهتر است با ميزان نوري حدود 50 درصد باالتر از ميزان روشنايي محلي كه فروشگاه در آن واقع شده است، روشن شود تا فروشگاه جلوه داشته باشد.

معموالً در ورودي فروشگاه ها يک ميز وجود دارد كه از آن به عنوان ويتريني جهت نمايش آخرين محصوالت و يا محصوالت فصل، استفاده مي كنند. براي جلب توجه خريداران، اين ميز بهتر 
است با چراغ هايی با پخش نور موضعی و شار نوری باال روشن گردد.

ورودي فروشگاه
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با توجه به اينكه مشتريان به دور ميز ويترين قدم مي زنند تا محصوالت مورد نظر خود را انتخاب كنند، در اين قسمت، نياز به نورپردازي مناسب از تمام جهات مي باشد. 
در طراحي روشنايي سطوحي كه داراي انعكاس و بازتاب مي باشند، بايد دقت كرد تا از ايجاد زنندگي )Glare( جلوگيري شود. همچنين در اين راستا، مي توان از قرار دادن چراغ، مستقيماً 

باالی سر بازديد كننده، اجتناب كرد و يا چراغ هاي ويتريني با ابعاد كوچک، داخل ويترين تعبيه نمود.

مي توان  محصوالت  نمايش  زاويه  تنظيم  با 
زنندگي )Glare( را كاهش داد.

قرار دادن چراغ هاي ويتريني با ابعاد كوچک 
از  كه  نوري  با  تركيب  در  ويترين،  داخل 
زنندگي  ايجاد  مانع  مي تواند  مي تابد،  باال 

)Glare( شود. 

x

میز ویترین وسط سالن

زنندگي  چراغ،  اين  )تابش(  پرتاب  زاويه 
)Glare( مستقيم ايجاد مي كند.
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برخی محصوالت بر روي ديوار به نمايش گذاشته مي شوند. به همين منظور بايد با استفاده از مجموعه چراغ هايي با زواياي تابش متنوع و توان نوری مختلف، جلوه اي دلپذير ايجاد نمود. اين 
تكنيک، به  ويژه زماني كاربرد دارد كه محصوالت به روش هاي متفاوتي در ويترين چيده شده و در معرض نمايش قرار گرفته باشند. مانند تصاوير زير:

ویترین های دیواری
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انتخاب زاويه تابش مناسب، نحوه نورپردازي و موقعيت نصب چراغ ها، به ارتفاع و 
عمق ويترين يا قفسه )showcase( كه قرار است روشن شود، بستگي دارد. 
را برجسته  باشد كه ويژگي هاي محصوالت  به  نحوي  بايد  اينجا  نور در  عملكرد 

نمايد.

40o24o

x

30o30o

x

30o30o

طويل  و  بلند  بسيار  ديواري،  ويترين  يا  قفسه  يک  اگر 
باشند، تأمين روشنايي مناسب با استفاده از تنها يک نوع 
چراغ و يا تجهيز، كار دشواري خواهد بود. در اين حالت، 
زاواياي  با  بيشتر،  يا  نوع چراغ  دو  از حداقل  است  بهتر 

تابش متفاوت استفاده شود.

مشاهده  روبرو  تصاوير  در  كه  همانطور  مثال،  عنوان  به  
فضاهايي  در  همچنين  و  بلند  ويترين هاي  در  مي شود، 
از دو زاويه تابش تيز و باز  با ارتفاع زياد سقف، معموالً 
هم  و  باالتر  قفسه هاي  هم  بتوان  تا  مي شود  استفاده 

قفسه هاي پايين تر را روشن نمود.
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معموالً اتاق هاي پرو را به گونه اي طراحي و نورپردازي مي كنند كه حس امنيت و 
راحتي را القا نمايد. دماي رنگ نور گرم )3000K-2700( با ضريب نمود رنگ 
زياد و زاويه تابش باز با ميزان روشنايی اشاره شده در تصوير زير استفاده مي شود.

يا دكوراتيو  نور موضعي  با  ازچراغ هاي كوچک  معموالً  پرو كوچک،  اتاق هاي  در 
استفاده مي كنند. پيشنهاد مي شود جهت بهبود شدت روشنايي روي صورت، از 

چراغ هاي آينه مناسب استفاده نمود.
اصلي  نور  عنوان  به  موضعي  نور  با  ازچراغ هاي  معموالً  بزرگتر،  پرو  اتاق هاي  در 
)Basic( استفاده مي كنند. در اينجا نيز، ترجيحاً بايد از چراغ هاي آينه، متناسب 

با ابعاد اتاق استفاده شود.
را  آينه  نور در جلوي  بايد شدت  براي برجسته كردن ويژگي هاي يک محصول، 
افزايش داد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه نور نبايد مستقيماً به آينه بتابد، 
نبايد  چراغ  ديگر،  به عبارتي  نمايد.  ايجاد   )Glare( زنندگي  است  ممكن  زيرا 

به گونه اي نصب شود كه در آينه قابل رويت باشد.

17
00

1000

350

30
00

300-500 Lux

500-800 Lux

300 Lux

شدت روشنایى بر روى صورت

شدت روشنایى بر روى آینه

شدت روشنایى بر روى زمین

اتاق پرو
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در يک فروشگاه با طراحي روشنايي خوب، بايد اين امكان وجود داشته باشد 
كه مشتريان بتوانند به سهولت و به سرعت، صندوق را پيدا كنند.

معموأل روشنايي محل صندوق در يک فروشگاه بايد:

1- سطوح روشنايي حدود 1000 لوكس را تأمين نمايد تا عالوه بر ايجاد يک 
فضاي مناسب كاري، مشتريان را به سمت صندوق هدايت نمايد.

2- شدت روشنايي به ميزاني باشد كه بر روي صورت صندوق دار، سايه وجود 
فرد  از  و صميمي  تصويري دوستانه  تكنيک، مي توان  اين  با  و  باشد  نداشته 
با  بهتر است  براي جلب توجه خريداران،  اين قسمت،  نمود.  القا  را  پاسخگو 

چراغ هايی با پخش نور موضعي و شار نوری زياد روشن شود.

پيشنهاد مي شود شدت روشنايي روي صورت صندوق دار، حدود
300 لوكس باشد.

صندوق
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انبار كاال

در اين فضا جهت تأمين روشنايي مناسب براي تعيين موقعيت، 200-100 لوكس مورد نياز مي باشد. براي اطمينان از روشن شدن عمق قفسه ها به طور كامل، بايد چراغ هايي با زاويه تابش 
باز و هدفمند مانند پخش نورهاي نامتقارن دو طرفه )double asymetric( مطابق شكل روبرو به كار برد .

Cd/Klm

200

300

400

600

500
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مشتريان، اغلب زمان نسبتاً قابل توجهی را در اين قسمت از فروشگاه ها سپري مي كنند. به همين دليل، از شدت روشنايي بااليي براي نمايش دادن محصوالت، بسته به نوع فروشگاه و كيفيت 
برند آن، استفاده مي شود تا افراد را به خريد بيشتر ترغيب نمايد.

محل استراحت
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۱- جدول راهنمای دمای رنگ نور و ضريب نمود رنگ با توجه به كاربری های مختلف

ضریب نمود رنگزاویه پخش نوردماى رنگ (کلوین)کاربرى

 فروشگاه میوه و مواد غذایى

3000/4000میوه و سبزیجات، پنیر زرد رنگ و نان

3000/4000

3000/4000

3000/4000

3000/4000

3000/4000

3000/4000

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80
> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

ViVo

ViVo

ViVo

ViVo
ViVo

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

3000
4000

گوشت سفید، پنیر سفید رنگ

گوشت قرمز

صندوق

رگال کنار دیوار

رگال وسط سالن

قفسه دیوارى
فضاى عمومى

صندوق

میز کنار دیوار

میز وسط سالن

قفسه کنار دیوار

متناسب با نوع کاال

متناسب با نوع کاال

متناسب با نوع کاال

(چوب - چرم)
(فلز)

3000
4000

(چوب - چرم)
(فلز)

3000
4000

(چوب - چرم)
(فلز)

3000
4000

(کالسیک چوب - چرم)
(فلز- مدرن)

3000
4000

(کالسیک چوب - چرم)
(فلز- مدرن)

3000
4000

(کالسیک چوب - چرم)
(فلز- مدرن)

قفسه میانى

فضاى عمومى

صندوق

قفسه کنار دیوار

قفسه میانى

فضاى عمومى

صندوق

صندوق

صندوق

مبلمان کنارى

مبلمان میانى

فضاى عمومى

 فروشگاه پوشاك و کیف و فرش

فروشگاه لوازم کامپیوترى، صوتى و تصویرى

هایپر مارکت

فروشگاه صنایع دستى(چوب، چرم،فلز و
بافته هاى دستى...)

فروشگاه مبلمان

 فروشگاه گل و گیاه
3000/4000گیاهان بلند

3000/4000
3000/4000

4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80

صندوق
دیوارها

فضاى عمومى
میز مالقات

قفسه کنار دیوار

قفسه میانى
فضاى عمومى

صندوق
رگال کنار دیوار

رگال میانى
فضاى عمومى

صندوق

گیاهان کوتاه

نمایشگاه اتومبیل

فروشگاه اسباب بازى

فروشگاه صنایع چرم

جدول های استاندارد مورد نیاز طراحی روشنایی
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3000/4000
3000/4000
3000/4000
3000/4000

3000
3000

3000/4000
3000
3000
3000
3000
3000

ViVo
ViVo 
ViVo 
ViVo
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80 

ویترین کنار دیوار
ویترین میانى
فضاى عمومى

صندوق
تابلو روى دیوار

مجسمه و نشانه حجیم
صندوق

تابلو روى دیوار
ویترین داخل دیوار

ویترین ایستاده بلند
ویترین ایستاده کوتاه

فضاى عمومى

متناسب با نوع کاال
متناسب با نوع کاال

ویترین رو به خیابان(فضاى باز)
ویترین رو به مرکز خرید(راهرو داخلى)

(طالى زرد - سفید)

(طالى زرد - سفید)

(طالى زرد - سفید)

(طالى زرد - سفید)

فروشگاه طال و جواهر

گالرى نقاشى و تابلوفرش

موزه

انواع ویترین

ضریب نمود رنگضریب نمود رنگزاویه پخش نوردماى رنگ (کلوین)کاربرى

ضریب نمود رنگزاویه پخش نور عملکرد روشنایى/ جلوه هاى روشنایىفعالیت هاى انسانى شدت روشنایى
(لوکس) ادراك بصرى فضاى کار

ویترین فروشگاه

میز ویترین وسط سالن

اتاق پرو

محل استراحت

انبار کاال

ویترین هاى دیوارى

صندوق

ورودى سالن/ نمایشگاه

تاثیرگذارى بصرى

روشن و راحت

روشن و راحت

روشن و راحت

تامین روشنایى اولیهآرام  و تمیز

قدم زدن

کاغذبازى و مکالمه

پرو، مشاهده و بررسى

ایجاد ارتباط بصرى بین فروشگاه و مرکز خرید

مشاهده، تشخیص و انتخاب

امن، آرامش بخش

مشاهده، تشخیص و انتخاب

استراحت، تمدد اعصاب و منتظر ماندن

استقرار کاال و نگهدارى سوابق

ساختن یک محیط راحت و آرامش بخش
با ایجاد توازن و هماهنگى بین روشنایى

اولیه و روشنایى موضعى

روشن جهت جلب
توجه و هدایت

کردن

مشاهده، ارزیابى و کسب اطالعات
نمایش ویژگى محصوالت و برجسته کردن

 فرهنگ آن برند

کمک به تشخیص چهره، برجسته کردن حالت
چهره کارکنان

برجسته کردن ویژگى محصوالت وآسان کردن
انتخاب

برجسته کردن ویژگى محصوالت وآسان کردن
انتخاب

روشن کردن کلیه ویژگى هاى لباس و
تاثیرگذار بودن آن

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

1000-3000

1000-1500

1000-1500

300-500

200-300

300-500

500-1000

500-1000

-

-

۲- ميزان شدت روشنايی، زاويه پخش نور و ضريب نمود رنگ پيشنهادی در يک فروشگاه
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مبانی طراحی یک سیستم روشنایی
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در طراحي هاي روشنايي، بايد محاسبات و شبيه سازی های الزم انجام شود تا بتوان طرح هاي دقيق و مناسبي براي محيط ارائه نمود. اين محاسبات عبارتند از:

1- شبيه سازي محيط در نرم افزارهاي استاندارد

2- انتخاب نوع چراغ، شار نوری و دماي رنگ مناسب، محاسبه تعداد چراغ مورد نياز )از جمله پارامترهاي مهم در انتخاب چراغ، مي توان به توان، شار نوری، دماي رنگ مناسب، زاويه تابش 
     و كاربري مورد نظر براي آن محيط اشاره كرد(

3- تعيين چيدمان چراغ ها )ارتفاع نصب، موقعيت قرارگيري زاويه نصب و... با توجه به ابعاد محيط، چيدمان وسايل و تجهيزات و سطوح كاري متفاوت( به گونه اي كه نيازمندي هاي زير در مورد     
     روشنايي تأمين گردد: تأمين حداقل شدت روشنايي متوسط مورد نياز، توزيع مناسب شدت روشنايي در نقاط مختلف )سطوح عمودي، افقي و...(، محدود كردن زنندگي )Glare(، توجه 

    به موارد خاص )نظير زيبايي، محدوديت هاي سايه و ....(.

4- انجام محاسبات روشنايي در نرم افزار با توجه به منحني پخش  نور، شار نور خروجي چراغ ها و... انجام مي شود و بعد از لحاظ نمودن ضرايب انعكاس سطوح و ساير عوامل مؤثر در نورپردازي، 
    نتايج در قالب يک گزارش به همراه يک طرح سه  بعدي ارائه مي گردد.

نورپردازي و طراحي روشنایي در فروشگاه باید به گونه اي باشد كه با ایجاد فضایي دلپذیر و جالب، مشتریان را به خود جذب نماید.

مبانی طراحی یک سیستم روشنایی

بررسى از نظر
تطبیق با معیارهاى

کیفى استاندارد

انتخاب نوع
سیستم

نورپردازى،
ترتیب قرار گرفتن

چراغ ها

هزینه

محاسبه تعداد
چراغ ها

انتخاب چراغ

انتخاب منبع نور

مشخصات مکان

شناخت نیازهاى
الکترومکانیکى

دانستن مقادیر
مربوط به معیارهاى

کیفى - کمى

بررسى از نظر
تطبیق با معیارهاى

کیفى استاندارد

انتخاب نوع
سیستم

نورپردازى،
ترتیب قرار گرفتن

چراغ ها

محاسبه تعداد
چراغ ها

انتخاب منبع نور

هزینه انتخاب چراغ

مشخصات مکان

شناخت نیازهاى
الکترومکانیکى

دانستن مقادیر
مربوط به معیارهاى

کیفى - کمى

* طراحی روشنایی
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چراغ فروشگاهی دانالیت توكار دیاناچراغ فروشگاهی دانالیت دیانا روكار/آویز

چراغ های داناليت روكار يا آويز ديانا با طراحی پيشرفته مازی نور در اندازه های 
متنوع عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر 
طوالنی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش )UV(، صرفه جويی در مصرف انرژی، 

سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80 درصد از ويژگی های اين 
چراغ است.

چراغ های داناليت توكار ديانا LED با طراحی پيشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، 
به صورت نصب توكار در حفره هايی به قطرهای مختلف عرضه می گردد و برای 

ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان 
اشعه فرابنفش )UV(، صرفه جويی مصرف انرژی، سازگاری با محيط زيست و ضريب 

نمود رنگ بيش از 80 درصد از ويژگی های اين چراغ است.

چراغ  داناليت توكار آريانا با طراحي پيشرفته مازي نور در اندازه های متنوع، 
به صورت نصب توكار در حفره هايی به قطر مختلف عرضه مي گردد و برای 

ساختمان های مسكونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طوالنی قطعات 
روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش )UV(، صرفه جويی در مصرف انرژي، سازگاري با 

محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80  از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ فروشگاهی گرد توكار آریانا

چراغ  داناليت گرد و مربعی روكار آريانا با طراحي پيشرفته مازي نور به صورت 
نصب روكار عرضه مي گردد و برای ساختمان های مسكونی، اداری و تجاری مدرن 
مناسب است. ظاهر زيبا چراغ با ارتفاع كم، عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان 
اشعه فرابنفش )UV(، صرفه جويی در مصرف انرژي، سازگاري با محيط زيست و 

ضريب نمود رنگ بيش از 80  از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ فروشگاهی  دانالیت گرد و مربعی روكار آریانا با صفحه شیری ساتن
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چراغ فروشگاهی دانالیت توكار آریانا كامفورت با صفحه شیری ساتنچراغ فروشگاهی  دانالیت توكار دیانا كامفورت

چراغ فروشگاهی مولتي دانالیت توكار لومیلدچراغ  فروشگاهی مدرن دانالیت آرتمیس

چراغ  داناليت توكار ديانا كامفورت با طراحي پيشرفته مازي نور در اندازه های 
متنوع، به صورت نصب توكار در حفره هايی به قطر مختلف عرضه مي گردد و برای 
ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طوالنی قطعات روشنايی، 

فقدان اشعه فرابنفش )UV(، آرامش بصري، صرفه جويی در مصرف انرژي، سازگاري 
با محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ  داناليت توكار آريانا كامفورت با طراحی پيشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به 
صورت نصب توكار در حفره هايی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های 

مسكوني، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان 
اشعه فرابنفش )UV(، آرامش بصری، صرفه جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط 

زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ داناليت توكار گرد و مربعی آرتميس )Darklight( با طراحي مدرن و زيبا به 
صورت نصب توكار برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن عرضه مي گردد. 

عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش )UV(، آرامش بصری، صرفه جويی 
در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ 

بيش از 80 از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ مولتي داناليت توكار لوميلد با طراحی پيشرفته مازی نور، در مدل هاي متنوع، برای 
ساختمان های اداری و تجاری مدرن، گالري ها و فروشگاه ها طراحي شده است. پخش 

هدفمند نور، عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش )UV(، آرامش بصری، 
صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محيط زيست و ضريب 

نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي هاي اين چراغ است.
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چراغ های اوربيتال با طراحی مدرن و زيبا برای محيط فروشگاهی و تجاری مدرن 
عرضه می گردد. زوايای تابش نور هدفمند، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان 

زنندگی نور و زيبايی از ويژگی های اين چراغ است.

چراغ مولتي داناليت توكار آدنا با طراحی مينيمال و مدرن برای محيط 
فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، قابليت 
تنظيم زوايای تابش نور، صرفه جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگی 

نور و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ فروشگاهی مولتی دانالیت توكار  آدناچراغ فروشگاهی مولتی دانالیت توكار  اوربیتال

چراغ  الينا با طراحي  مدرن و زيبا با رفلكتورهای انتخابی برای زوايای دلخواه 
تابش نور برای محيط فروشگاهي، گالری ها، موزه ها و... عرضه می گردد. 

زوايای قابل تنظيم و هدفمند تابش نور، صرفه جويي در مصرف انرژي و زيبايي 
از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ  فروشگاهی دانالیت توكار الینا
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چراغ فروشگاهی ریلي خطي لومریا

چراغ ريلي خطي با لنز لومريا با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور و لنزهای متنوع 
برای روشنايي  هايپرماركت ها و فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند 
و يكنواخت نور، صرفه جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور از ويژگي هاي اين 

چراغ است.

چراغ ريلي هاني با طراحي مدرن و زيبا برای محيط فروشگاهي و تجاری مدرن 
عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، صرفه جويي در مصرف انرژي، فقدان زنندگي نور 

و طراحي ساده و زيبا با هيت سينک مخفي از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ فروشگاهی  ریلي تک فاز و سه فاز هانی

چراغ ريلی و روكار نواترن با طراحی مدرن و زيبا برای محيط فروشگاهی و تجاری 
مدرن عرضه می گردد. پخش هدفمند نور، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان 

زنندگی نور و زيبايی از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ  فروشگاهی ریلي روكار تک فاز و سه فاز  نواترن
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برای اطالعات بیشتر و آشنایی با سایر محصوالت به سایت www.mazinoor.com رجوع گردد.

چراغ خطی با لنز لوميالين با طراحي پيشرفته و مدرن مازي نور و لنز های متنوع 
برای روشنايي هايپرماركت ها، انبارها و فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. پخش 

هدفمند و يكنواخت نور، صرفه جويي در مصرف انرژي و فقدان زنندگی نور از 
ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ فروشگاهی  روكار/آویز خطی لومیالین

چراغ های خط نوری اينفينيتی با طراحی پيشرفته و مدرن مازی نور با منبع 
نوری خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنايی فضای فروشگاه فراهم می آورد. 

پخش يكنواخت نور، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور از 
ويژگی های اين چراغ است.

چراغ های فروشگاهی خط نوری اینفینیتی

چراغ فروشگاهی آویز لدیسان دكوراتیو چراغ فروشگاهی روكار/آویز خطی لومینا

چراغ آويز لديسان دكوراتيو با طراحي پيشرفته مازي نور براي محيط هاي 
نمايشگاهي، فروشگاهي و هايپرماركت ها طراحي شده است. طراحي زيبا، بدنه 

مستحكم، پخش يكنواخت نور، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور
از ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ خطی لومينا با ظاهری زيبا و مدرن برای روشنايی فضای اداری و هتل ها 
می باشد. پخش يكنواخت نور و صرفه جويی در مصرف انرژی از ويژگي هاي اين 

چراغ است.
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