
پایهچراغخیابانی
STREET
LIGHT POLE 



مقدمه
نورپردازي خیابان بخش مهمي از زندگي اجتماعي می باشد که اگر به درستی طراحي، اجرا و مديريت گردد، می تواند منجر به کاهش 

تصادفات جاده اي و جرم و جنايت شده و سطح امنیت جامعه را باال برد. يکی از اجزاي اصلی نورپردازي خیابان ها و معابر، پايه چراغ می باشد.

پايه چراغ خیابانی عالوه بر اينکه در فراهم نمودن روشنايی کافی در سطح جاده و خیابان نقش مهمی را ايفا مي کند، به خلق مناظر 

زيبا در فضاي شهري نیز کمک بسزاي می نمايد. امروزه طراحان حوزه روشنايی، طرحی را براي پايه چراغ هاي روشنايی انتخاب 

می نمايند که با مناظر زيباي شهري آمیخته شده و ظاهري هماهنگ و متمايز را براي بیننده فراهم آورد.

هدف از تهیه اين بروشور، معرفی و ارائه اطالعات فنی و مشخصات پايه چراغ هاي خیابانی شرکت مازي نور جهت کمک به مشتريان در 

انتخاب مناسب محصول مورد نظر متناسب با نیاز آنها می باشد. مازي نور رنج گسترده اي از پايه چراغ خیابانی را از 6.5 متر تا 11.5 متر 

با قابلیت انتخاب براکت هاي مختلف براي نیاز برنامه ريزان شهري جهت حفظ سطح قابل قبولی از روشنايی در شب را ارائه نموده و 

تجهیزات روشنايی خیابانی خود را جهت ارائه بهتر خدمات به مشتريان استاندارد سازي کرده است.





بدنهپایهچراغروشناییمعموالبهدوصورت

لولهايسادهوچندوجهیمیباشد.ضمن

اینکهمدلدکوراتیوپایهچراغهايخیابانی

نیزموجودمیباشدکهاغلبدرمحدودهفضاي

شهريمورداستفادهقرارمیگیرد.

ستوناصلیپایهچراغخیابانیتوسطیک

صفحهنصب)Base plate(آهنیمربعیا

دایرهايشکلبهوسیلهچندعددانکربولتبه

پي)Foundation(پیشساختهمتصلمیگردد.

قطعاتتقویتيمثلثيشکلبهمحلاتصال

ستونپایهچراغخیابانیوصفحهنصب،جوش

دادهشدهوایناتصالراتقویتمیکند.

پایهباتوجهبهاستفادهدرمناطقجغرافیایي

متنوع،دارایپوششگالوانیزهگرم،رنگمایع

ویارنگپودریالکترواستاتیکپلیاستر

ميباشد.ازرنگآمیزیاپوکسینیزجهت

زیباترشدنوهماهنگیبامحیطکاربری

پایهچراغروشناییاستفادهمیشود.
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معرفیانواعپایه
چراغروشنایی







تطابقپذیريپایهچراغخیابانيشرکت

مازينوراینامکانرابهمعمارانو

مهندسینوطراحانحرفهايمیدهدکهاز

آنهادررنجوسیعیازکاربردهايصنعتی،

فضايشهريوبینشهرياستفادهنمایند.

استحکامودوامبااليپایهچراغهمراهبا

وزنسبکومناسب،عدمنیازبهنگهداري

وتعمیراتخاصازدیگرویژگیهاي

اینپایههاست.دریچهمحفظهتجهیزات

الکتریکیبهگونهايطراحیشدهاست

کهازورودآببهداخلمحفظهجلوگیري

مینماید.ضمناینکهازسیستمقفلمطمئن

نیزبرخورداراست.

فرایندجوشکاريپایهچراغباشیوههاي

استانداردصورتگرفتهوتوسطکارشناسان

شرکتمازينوربهدقتموردآزمونقرار

گرفتهاند.اینفرایندتوسطجوشکاران

متخصصجهتتهیهپایههايهشتوجهی

صورتمیگیرد.پایههايهشتوجهیبدون

انقطاعوبصورتیکپارچهتهیهمیگردد.

سطحپایهباپوششگالوانیزهگرمبراساس

استانداردهايمربوطهطيیکفرآیندیک

مرحلهايپوشاندهميشود.گالوانیزهکردن

فرآیندياستکهطیآنانواعمختلفیاز

فرآوردههايفوالديرابافلزرويپوشش

دادهتامقاومتآنرادرمقابلفرسایشو

زنگزدگیافزایشدهد.

ویژگیپایهچراغ
شرکتمازينور



• جنسورقآهنيباپوششگالوانیزهگرم
• هشتوجهي

)Aمناسببراياستفادهبابراکتسرلوله)کالس •
)Bیابراکتبازودار)کالس

• دریچهجهتدسترسيبهتجهیزاتالکتریکي
• ارتفاعپایه:8.۵،7.۵،و...تا11.۵متر

• ضخامتورق:3میليمتر
سفارشخاص:

• قابلیتعرضهدرطولهايمختلف
کاربرد:

• جهتاستفادهدرمعابر،خیابان،جاده،بزرگراهو
فضايآزاد

تجهیزاتجانبي:

• شابلوننصب
M24 یا M224عددانکربولتبهسایز •

• براکتسرلوله
• براکتیکطرفهودوطرفه

مشخصاتوویژگي
مشتركپایهها







پایهچراغهايخیابانيشرکتمازينوردر

دوکالسAوBتقسیمبنديشدهاست.

پایهچراغمدلAبراينصبچراغبه

صورتعموديوبدونبازووبابراکت

سرلولهطراحيشدهاستوپایهچراغ

کالسBبراينصبچراغبهصورتافقي

وبابازووبابراکتهايیکودوطرفه

طراحيشدهاست.

درادامهبهمعرفيتماممحصوالتهر

کالسوملحقاتدیگرآناشارهميشود.
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عمودی با براکت سرلوله
) A کالس(

افقی با براکت بازودار
 ) B کالس(

STREET LIGHT POLE (Class A)

STREET LIGHT POLE (Class B)

انواعتنوعپایهچراغهايخیابانيمازينور



براکت دو طرفه 1۸۰ درجه طول 1 متر با زاويه 15 درجه گالوانیزه گرم براکت يک طرفه با زاويه 15 درجه گالوانیزه گرم

براکت سرلوله گالوانیزه گرم

مدل
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1500
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)میلی متر( A)میلی متر( B

PTU1L1-Bracket

PTU1L15-Bracket

PTU1L1-Bracket
PTU1L15-Bracket

PTU-Bracket

PTU2L1-Bracket
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شابلون نصب گالوانیزه گرم انکربولت گالوانیزه گرم
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UPOLET400



دريچه: با قابلیت قفل شدن
 جهت دسترسي به تجهیزات الکتريکي

پیچ آلن: 
 جهت عدم دسترسي عابران به تجهیزات الکتريکي

ورودی کابل برق

صفحه کائوچو: جهت نصب 
تجهیزات الکتريکی

محافظ دريچه: جهت جلوگیري 
از ورود آب به داخل دريچه
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۵سالضمانتکلیهمحصوالت LEDمازینور 
www.mazinoor.com


