
Retail shoplighting



در گذشته به منظور روشنايي و نورپردازي فضاي فروشگاهي، موزه ها و نظاير آن از المپ هاي هالوژن و متال هااليد سراميكي 
استفاده مي شد، اما به دليل مصرف زياد انرژي در اين المپ ها استفاده از منابع نوريLED به طور مداوم و چشم گيری افزايش 

يافته است.
تحقيقات صورت گرفته در خصوص پارامترهاي روشنايي و تاثير آن ها بر رفتار مشتريان در فروشگاه ها نشان مي دهد روشنايي 

فضاي مختلف در فروشگاه نقش به سزايي در رفتار مصرف كنندگان و تصميم گيري آن ها ايفا مي نمايد.
داشتن بهترين كيفيت نور در كاربري هاي فروشگاهي و نظاير آن از جمله موارد مهم در مبحث طراحي روشنايي اينگونه اماكن به 

شمار مي رود.
بدين منظور الزم است تا از ماژول هاي LED با بهترين كيفيت نوري استفاده شود. در اين راستا چراغ هاي مازي نور با 

بهره گيري از ماژول هاي ®ViVo كمك بزرگي به طراحان روشنايي نموده است تا بتوانند بهترين كيفيت نور را در طرح هاي خود 
داشته باشند.

برای اطالعات بيشتر با شماره تلفن 885۲37۱۱-۰۲۱ تماس حاصل فرماييد.

شركت مازي نور در تالش هميشگي براي افزايش رضايت مشتريان خدمات زير را ارائه مي دهد:
  بازديد، مشاوره و طراحي روشنايي فروشگاه به صورت رايگان

  ضمانت 5 ساله محصوالت و پشتيبانی خدمات پس از فروش در طول عمر مفيد چراغ در محصوالت پرايمكس
  ضمانت 3 ساله محصوالت و پشتيبانی خدمات پس از فروش در طول عمر مفيد چراغ در محصوالت ريالينس 

  تنوع بيش از 3۰۰ رديف چراغ فروشگاهی در مدل هاي توكار، روكار، ريلي، خطی و آويز با زواياي تابش مختلف
 و پخش نورهاي هدفمند 

  ارائه ماژول ®ViVo برای نمايش جذاب تر اجسام به رنگ های واقعی تر
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مازی نور را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
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:LED مزاياي استفاده از چراغ هايي با تکنولوژي
  سازگار با محيط زيست

  روشن شدن آنی منبع نور
  عدم ايجاد پرتوهای مضر فرابنفش

  راندمان باال
  طول عمر باال

  صرفه جويی در مصرف انرژي
  سهولت در دستيابی به پخش نور با زوايای متنوع

  ضريب نمود رنگ باال برای نمايش رنگ واقعی اجسام
  كاهش چشمگير هزينه تعميرات و نگهداری

  سهولت در بكارگيری از تكنولوژی های روز هوشمندسازی
  كاهش آلودگي نوري

  تضمين بازگشت سرمايه

در اين راستا شركت مازي نور همواره به دنبال جديدترين تكنولوژي براي توليد چراغ هاي خود با در نظر گرفتن باالترين 
سطح استانداردهاي موجود جهت پاسخگويي به نياز مشتريان مي باشد.
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برای اطالعات بيشتر به سايت www.mazinoor.com رجوع گردد.

ويژگي هاي چراغ هاي ®ViVo مازي نور:

  نمايش جذاب تر اجسام به رنگ های واقعی تر
  نمايش فوق العاده رنگ سفيد

  كيفيت رنگ عالي 
  مناسب براي نورپردازي در فروشگاه، موزه و نظير آن 

  ضريب نمود رنگ باال
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چراغ  ريلی و روکار نواترن

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.
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستي با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكي . 

عرضه در قطرهاي 6۰، 9۰ و ۱۲5 ميليمتر .
رفلكتور آلومينيوم آنودايز . 
ديفيوزر اكريليك شفاف .

ماژول ®ViVo با ضريب نمود رنگ عالي براي نمايش جذاب تر اجسام به رنگ هاي واقعي تر .
دماي رنگ نور: 3۰۰۰ يا 4۰۰۰ كلوين . 

Flicker Free.
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چراغ نواترن با قابلیت تنظیم زوايای تابش نور

چراغ نواترن با پخش نور قابل تنظيم با طراحی مدرن و زيبا برای محيط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. قابليت 
تنظيم زاويه پخش و جهت نور، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زيبايی از ويژگي هاي اين چراغ است.

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستي با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكي . 

قابليت تنظيم پخش نور برای نور پردازی اجسام با اندازه های متفاوت با بكارگيری لنز پلی كربنات .
ديفيوزر اكريليك شفاف .

ماژول ®ViVo با ضريب نمود رنگ عالي براي نمايش جذاب تر اجسام به رنگ هاي واقعي تر .
دماي رنگ نور: 3۰۰۰ يا 4۰۰۰ كلوين . 

  Flicker Free.
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چراغ ريلي هاني

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 سينك مخفي از ويژگي هاي اين چراغ است.

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكی . 

عرضه در قطرهاي 75 و 9۰ ميليمتر .
لنز پلی كربنات . 

ماژول LED با بازدهی زياد .
دماي رنگ نور: 3۰۰۰ يا 4۰۰۰ كلوين .

.ضريب نمود رنگ بيش از 8۰
Flicker Free.
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چراغ  داناليت توکار آريانا
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چراغ  داناليت روكار و توكار آريانا با طراحی پيشرفته مازی نور در اندازه های متنوع عرضه می گردد و برای ساختمان های 
 ،)UV( اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زيبا چراغ با ارتفاع كم، عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش

صرفه جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 8۰ از ويژگي هاي اين چراغ است.
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چراغ  داناليت روکار آريانا
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستي با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد . 

ديفيوزر پلي كربنات شيري ساتن .
ماژول LED برق  مستقيم .

دماي رنگ نور 3۰۰۰، 4۰۰۰ يا 65۰۰ كلوين . 
 Flicker Free.







    

چراغ  داناليت توکار ديانا
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چراغ داناليت توكار ديانا 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 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 8۰ از 
ويژگي هاي اين چراغ است.
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .

عرضه در سايزهای متنوع .
مدل رفلكتوري و ديفيوزري .
.ماژول LED با بازدهی زياد

دمای رنگ نور: 4۰۰۰ يا 65۰۰ كلوين . 
 Flicker Free.



چراغ های داناليت روکار يا آويز ديانا
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چراغ  داناليت روكار يا آويز ديانا با طراحی پيشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب روكار يا آويز عرضه 
می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است.عمر طوالنی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش 

)UV(، بازدهي زياد، سهولت نصب و سرويس، صرفه جويی در مصرف انرژی، سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ 
بيش از 8۰ از ويژگي هاي اين چراغ است.

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا نقره ای .

.ماژول LED برق  مستقيم
Flicker Free. 
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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 8۰ از 

ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ داناليت توکار آريانا کامفورت
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .

عرضه در سايز های متنوع .
ديفيوزر پلی كربنات شيری ساتن .

ماژول LED برق  مستقيم .
دمای رنگ نور: 3۰۰۰، 4۰۰۰ يا 65۰۰ كلوين .

Flicker Free.



چراغ  داناليت توكار ديانا 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 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 8۰ از 
ويژگي هاي اين چراغ است.

چراغ های داناليت توکار ديانا کامفورت
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .

عرضه در سايز های متنوع .
مدل های رفلكتوری و ديفيوزری .

.ماژول LED با بازدهی زياد
دمای رنگ نور: 3۰۰۰، 4۰۰۰ يا 65۰۰ كلوين .

Flicker Free.
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با طراحي پيشرفته مازي نور براي استفاده معماران و طراحان در   ،)Darklight( چراغ داناليت توكار آرتميس
 cut-off با بهره گيري از قطعات اپتيك خاص در آرتميس و بهبود زاويه طراحي فضاي داخلي عرضه مي گردد. 

چراغ و در نتيجه، نامشهودي منبع نور و فقدان زنندگي نور، اين چراغ در رده چراغ هاي Super comfort قرار 
براي استفاده معماران و طراحان فضاي داخلي است. گرفته و گزينه اي مناسب 

چراغ  داناليت توکار آرتمیس

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكی .

.طراحی مدرن و زيبا
دمای رنگ نور: 3۰۰۰ يا4۰۰۰ كلوين .

UGR < 10 عدم زنندگی نور .
)Darklight( عدم رويت منبع نور به دليل طراحی خاص چراغ .

Flicker Free.
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چراغ داناليت Trimless آرتميس، تنوع جديدي از اين خانواده محصول مي باشد و براي مواردي كه طراح براي 
نورپردازي بهتر، به ظرافت و هماهنگي بيشتر چراغ با المان هاي معماري نياز دارد، مناسب است. اين مدل جديد 

به صورت بدون لبه نصب و به عنوان جزئي از طراحي و فضا، در ساير المان ها تركيب شده و از ديد ناظرين پنهان 
ماند. خواهد 

چراغ  داناليت Trimless توکار آرتمیس



)Trimless( آرتمیس Super comfort داناليت

Super comfort

Trimless

Architectural

حفظ آرامش بصري

ظريف، بدون بيرون زدگي از سقف

هماهنگي با المان هاي معماري فضا



30

30



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 8۰ از ويژگي هاي اين چراغ است.

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .

تنوع هاي يك رديفه ثابت و زاويه پذير و دو رديفه زاويه پذير .
لنزهاي اكريليك شفاف با پخش هدفمند نور در زواياي تابش 3۰ يا 55 درجه .

.شيدر پلی كربنات به رنگ مشكی برای تأمين بيشترين آرامش بصری
ماژول LED با بازدهی زياد .

دمای رنگ نور :3۰۰۰ يا 4۰۰۰ كلوين .
Flicker Free.
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چراغ مولتي داناليت توکار لومیلد
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چراغ مولتي داناليت توكار اوربيتال با طراحی مدرن و زيبا برای محيط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. قابليت تنظيم 
زوايای تابش نور و پخش هدفمند نور، صرفه جويی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و زيبايی از ويژگي هاي اين چراغ است.

تك خانه

دو خانه

سه خانه

چراغ مولتي داناليت توکار اوربیتال
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چهارخانه

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .
  در تركيب با ورق آهن با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك مشكي

عرضه در مدل های تك خانه تا چهار خانه .
Medium رفلكتور آلومينيومی با زوايای پخش .

ماژول Vivo با ضريب نمود رنگ عالي براي نمايش جذاب تر اجسام .
 به رنگ هاي واقعي تر

Flicker Free. 
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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 8۰ از 

ويژگي هاي اين چراغ است.

تك خانه

دو خانه

چراغ مولتي داناليت توکار آدنا

ويژگی ها:
.هيت سينك و زهوار از جنس آلومينيوم دايكستی مستحكم با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكي با نگهدارنده

  هيت سينك از جنس پلي كربنات به رنگ مشكي
عرضه در مدل هاي تك خانه و دوخانه .
.محفظه اپتيك با قابليت تنظيم زاويه

لنز پلی كربنات شفاف .
دمای رنگ نور: 3۰۰۰ يا 4۰۰۰ كلوين .
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چراغ  الينا با طراحي مدرن و زيبا 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  داناليت الینا

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك سفيد يا مشكي .

با قابليت تنظيم زاويه تابش نور .
رفلكتور از ورق آلومينيوم آنودايز شده . 

ديفيوزر اكريليكي شفاف .
ماژول ®ViVo با ضريب نمود رنگ عالي براي نمايش جذاب تر اجسام به رنگ هاي واقعي تر .

Flicker Free. 
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد .

قابليت سفارش خطوط نوراني پيوسته بر اساس طرح دلخواه در اشكال هندسي زير : .

نصب روكار، توكار يا آويز با تنوع عمق و عرض هاي مختلف .
ديفيوزر اكريليك شيری ساتن با پخش يكنواخت نور .

 Flicker Free. 

چراغ های خط نوری اينفينيتی با طراحی پيشرفته و مدرن مازی نور با منبع نوری LED 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 خط نوری اينفینیتی

43
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 ، )UV( چراغ خطی لومينا با ظاهری زيبا و مدرن برای روشنايی فضای اداری و هتل ها می باشد. فقدان اشعه فرابنفش
سازگاری با محيط زيست، پخش يكنواخت نور و صرفه جويی در مصرف انرژی از ويژگي هاي اين چراغ است. 

چراغ روکار يا آويز خطي لومینا

45
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ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا مشكی .

عرضه چراغ در طول های مختلف  .
ديفيوزر اكريليك اكسترودی شيری ساتن با پخش يكنواخت نور .

.ضريب نمود رنگ بيش از 8۰
46
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چراغ  خطی لوميالين با طراحی پيشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنايی فروشگاه های مدرن، 
هايپرماركت ها و انبارها عرضه می گردد. پخش هدفمند، صرفه جويی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ويژگی های 

اين چراغ است. 

چراغ  روکار يا آويز خطی لومیالين

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم اكسترودي با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك سفيد .

لنزهاي پلی كربنات شفاف با پخش نور هدفمند در زوايای تابش باز، تيز، نامتقارن يك طرفه .
  و نامتقارن دوطرفه با بازدهي زياد نور براي كاربري هاي مختلف

ماژول LED با بازدهی زياد .
.ضريب نمود رنگ بيش از 8۰

Flicker Free. 
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چراغ ريلی خطی لومريا با طراحی پيشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنايی فروشگاه های مدرن و هايپرماركت ها 
عرضه می گردد. پخش هدفمند و يكنواخت نور، صرفه جويی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ويژگی های اين چراغ است. 

چراغ ريلي خطي لومريا

ويژگی ها:            
بدنه آلومينيوم اكسترودي با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد و مشكي .

زوايای پخش متنوع نور هدفمند براي كاربري هاي متفاوت با بكارگيري لنزهاي پلي كربناتي .
ماژول LED با بازدهی زياد .

Flicker Free.
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5151

پخش نور 3۰ درجه مناسب براي استفاده در فضايی با ارتفاع بلند می باشد. 
اين نوع پخش نور برای روشنايی راهروهای با ارتفاع بلند گزينه مناسبی است.

)N( پخش نور ۳۰ درجه

تنوع پخش نور لنزهاي چراغ هاي لومیالين و لومريا
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پخش نور 9۰ درجه عالوه بر تامين نور عمومی در نورپردازی و زيبايی محيط نيز كاربرد دارد. 
اين پخش نور براي روشنايي سطوح افقی، راهروها و همچنين براي تامين روشنايی عمومی ايده آل مي باشد. 

براي مثال فضاهاي توليدي كه پخش نور يكنواخت مورد نياز است.

)W( پخش نور ۹۰ درجه
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پخش نور نامتقارن دو طرفه مناسب براي نمايش كاالها و محصوالت در فضاي فروشگاهي و صنعتي به كار می رود.
اين پخش نور بر روي روشنايي يكنواخت زياد سطوح قفسه ها متمركز است، به  طوری كه راهروهاي بين اين قفسه ها داراي 

روشنايي پر نوري نمي باشد. در نتيجه توجه مشتريان مستقيما به كاالها و محصوالت براي نمايش جلب مي شود.

)DA( پخش نور نامتقارن دو طرفه
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پخش نور نامتقارن يك طرفه مناسب براي نمايش كاالها و محصوالت در فضاي فروشگاهي و صنعتي كه در آن سطوح قفسه ها 
فقط در يك طرف وجود دارد طراحی شده است. 

اين پخش نور بر روي روشنايي يكنواخت زياد سطوح قفسه ها متمركز مي باشد. در نتيجه توجه مشتريان مستقيما به كاالها و 
محصوالت براي نمايش جلب مي شود.

)A( پخش نور نامتقارن يک طرفه
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چراغ آويز لديسان دکوراتیو

www.mazinoor.com

ويژگی ها:
بدنه آلومينيوم دايكستی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا نقره ای .

عرضه چراغ در دو سايز مختلف .
قابليت آويز تا 3 متر  .

لنز پلی كربنات شفاف با پخش يكنواخت نور با زاويه تابش 9۰ درجه .
رفلكتور آلومينيومی با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد يا نقره ای .

 )Dimmer( قابليت تنظيم شار نوري چراغ به ميزان دلخواه از 3۰ تا ۱۰۰ درصد شار نامي چراغ با استفاده از ديمر .
ماژول LED برق مستقيم .

.ضريب نمود رنگ بيش از 8۰

چراغ آويز لديسان دكوراتيو با طراحی پيشرفته مازی نور برای محيط های نمايشگاهی، فروشگاهی و هايپرماركت ها طراحی 
شده است. طراحی زيبا، بدنه مستحكم، پخش يكنواخت نور، صرفه جويی در مصرف انرژی و حداقل زنندگی نور از 

ويژگي هاي اين چراغ است.
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خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
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