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شرح حال 
طی 15 سال گذشته ما پروژه  هاي بزرگی را در صنعت روشنایی اجرا کرده ایم اما مفتخریم که در پروژه ي بازار بزرگ ایران 

(بزرگترین مرکز خرید در جهان) در زمینه ي تامین تجهیزات نورپردازي براي فضا هاي مختلف آن مشارکت داشته ایم�

،فضاهایی مانند نورپردازي کارگاهی، پارکینگ ها�، تمامی چراغ هاي داخلی نمایشگاه�، نورپردازي فودکورت غربی�، 

چراغ هاي پله ها�، نورپردازي براي هتل و دریاچه و آرت گالري و مسجد می شود�. کار در این پروژه بزرگ به بهبود کیفیت و 

تنوع محصوالت و مطابقت آنها با استاندارد هاي جهانی منجر شده است و محصوالت متناسب با نیازهاي پروژه طراحی و 

ساخته شده اند. 
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ماموریت
امروزه دورانی را سپري می  کنیم که مهندسین معماري به صنایع نوري می اندیشند که قابلیتی فراتر از تأمین روشنایی 

محیط را دارا باشد ، آرند توانسته است با توجه به تجربیات خود به سفارشی سازي کلیه محصوالت با باالترین کیفیت و 

مطابق با نیاز مشتریان پرداخته و نقش بزرگی در تلفیق معماري و نور داشته باشد . کل محصوالت با توجه به نیاز مشتري و 

محاسبات روشنایی طراحی و تولید می شود.



چش مانداز 
تمایز در کیفیت و طراحی محصوالتمان ما را در بازارهاي جهانی و پروژه هاي بزرگ بین المللی وارد کرده است . عالوه بر این 

، ورود به حوزه محصوالت تزئینی با ترکیب این حوزه و رویکرد معماري بومی خاورمیانه منجر به ایجاد مجموعه اي 

استراتژیک ازمحصوالت دکوراتیو شده است . تجاري سازي محصوالت با کیفیت پروژه اي جهت استفاده عام در دستور کار 

تیم مهندسی ما قرار دارد.

3      4........



مهار ت ها 
گروه نورپردازي آرند ، با تیم طراحی و تحقیق و توسعه بسیار مجرب هر ایده را به محصولی کاربردي تبدیل می کند تا                  

نیاز هاي مشتري را برآورده کند . تیم مهندسی آرند ، این روند را از ایده تا تولید نمونه و محصول نهایی بررسی کرده و سپس 

محصول را طبق شرایط تعریف شده وارد خطوط تولید می کند. تمرکز گروه نورپردازي آرند بر اساس تولید محصول مطابق 

با نیاز مشتري است، و منطبق کردن تکنیکی محصول با انتظارات پروژه مزیت رقابتی ما دربرابر سایز تولیدکنندگان می 

باشد.





خطی
آرند در تولید چراغ هاي خطی براي فضا هاي مختلف تخصص دارد. در این راستا، ما طیفی از 

چراغ هاي خطی را مطابق با توصیه معماران برتر طراحی و تولید کرده ایم. 



 خانواده چراغ هاي خطی LED توکار

سپهر(عرض کم)
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 خانواده چراغ هاي خطی        توکار، با توان 12 وات بر متر، شار نوري 1200 لومن برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 

240-220 ولت.

اطالعات فنی

   چراغ خطی توکار با برش عرض کم، مناسـب بـراي نور پردازي تزئینی و عمومی 

میباشد. بـدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک بـه رنگ نقـره اي 

مات و دیفیوزر PMMA (یا پلی کربـنات) می باشــد. داراي دماي رنگ نور بــین 

3000 تا 6000 کلوین، کالس  الکتریکی یک، درجه حـفاظت IP54) 44 سفارشی 

می باشـد) اسـت، توان: 12وات بـر متر و کنترل DALI می تواند سفارشـی باشـد. 

 CRI > 80 و ضریب نمود رنگ مک آدام 3 اســت این چراغ در طول هاي مختلف 

قابل تولید است.   

AREND

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  12وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   قابل نصب توسط فنرهاي پشت چراغ به صورت توکار (در دیوار یا سقف)، عرض برش 40 میلیمتر می باشد.

کاربرد: 

·   اداره 

·   بانک

·   بیمارستان

·   مسکونی

·  تزئینی

 1600 x 47  x 30 mm :ابعاد 

19.2 w :توان کلی 

 1920 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.41 kg :وزن

IP44IK03

LED

سپهر (عرض کم)
خانواده  خطی _

47

30
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 خانواده چراغ هاي خطی LED توکار

سپهر(عرض متوسط)



با توان 20وات بر متر، شار نوري 2000 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 220- � توکار�خانواده چراغ هاي خطی   �LED�
240 وات.

AREND

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

IP44IK03

 1600 x 65  x 41 mm :ابعاد 

32 w :توان کلی

 3200 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.7 kg:وزن

 سپهر (عرض متوسط)

اطالعات فنی

کاربرد: 

·   اداره 

·   بانک

·   بیمارستان

·   مسکونی

·  تزئینی

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 20 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   قابل نصب توسط فنرهاي پشت چراغ به صورت توکار (در دیوار یا سقف )، عرض برش 20 میلیمتر می باشد.

66

41

   چراغ خطی توکار بـا بـرش عرض متوسط، مناسـب بــراي نور پردازي تزئینی و 

عمومی میباشـد. بـدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک بـه رنگ 

نقره اي مات و دیفیوزر PMMA (یا پلی کربـنات) می باشـد. داراي دماي رنگ نور 

 IP54) 44 بــین 3000 تا 6000 کلوین، کالس  الکتریکی یک، درجه حـــفاظت

سفارشی می باشد) است، توان: 20 وات بـر متر و کنترل DALI می تواند سفارشـی 

مک آدام 3 اســت این چراغ در طول هاي    CRI > 80 و باشــد. ضریب نمود رنگ

مختلف قابل تولید است.   

خانواده  خطی _
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 سپهر (عرض زیاد)
 خانواده چراغ هاي خطی LED توکار



AREND

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1600 x 85  x 85 mm :ابعاد 

48 w :توان کلی

 4800 lm :شار نوري چراغ 

100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.25 kg :وزن

IP44IK03

با توان 30 وات  بر متر، شار نوري 3000 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 220- � توکار�خانواده چراغ هاي خطی �LED�
240 وات.

کاربرد: 

·   اداره 

·   بانک

·   بیمارستان

·   مسکونی

·  تزئینی

 دماي رنگ :6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   قابل نصب توسط فنرهاي پشت چراغ به صورت توکار (در دیوار یا سقف )، عرض برش 70 میلیمتر می باشد.

اطالعات فنی

 سپهر (عرض زیاد)

85

85

   چراغ خطی توکار با برش عرض زیاد، مناسب بـراي نور پردازي تزئینی و عمومی 

میباشد. بـدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک بـه رنگ نقـره اي 

مات و دیفیوزر PMMA (یا پلی کربـنات) می باشــد. داراي دماي رنگ نور بــین 

3000 تا 6000 کلوین، کالس  الکتریکی یک، درجه حـفاظت IP54) 44 سفارشی 

می باشـد) اسـت، توان: 30 واتبـر متر و کنترل DALI می تواند سفارشـی باشـد. 

  CRI > 80 و ضریب نمود رنگ مک آدام 3 اســت این چراغ در طول هاي مختلف 

قابل تولید است.   

خانواده  خطی _



خانواده چراغ هاي خطی LED توکار

پایدارخطی(دیواري و سقفی) 
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IP44

خانواده چراغ هاي خطی��LEDتوکار، �با توان 30 وات بر متر، شار نوري 3000 لومن برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 240-

220 ولت. 

اطالعات فنی

    چراغ خطی توکار براي نورپردازي عمومی فضاهاي داخلی می باشد. خط نوري  
یک سیستم خطی از چراغ هاي LED است که می توان آنها را در انواع سقف براي 
فراهم آوردن یک راهکار نورپردازي عمومی انعطاف پذیر جهت محیط هاي تجاري 
و سازمانی مانند ادارات و مجتمع هاي تجاري و فضاي آموزشی گنجاند.رنگ نور 
چراغ هاي خطی توکار (از 3000 الی 6000) می باشد. دیفیوزر از جنس پلی 
PMMA یا پلی کربنات پیشنهاد بعدي می باشد) و جنس بدنه  استارین ( 
آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودري الکترواستاتیک می باشد شده ، و 
در پوشش هاي انتهایی آلومینیومی با پوشش سیلیکونی است. کالس 1 الکتریکی،  
درجه حفاظت 44 (54 سفارشی می باشـد)IP و رابط اتصال و اجرا. توان کلی 30 وات 

DALI میتواند سفارشی باشد. مک آدام: 3. شاخص نمود  برمتر کنترل 
.Ra>80 رنگ

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ :6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   چراغ هاي خطی توکار با طراحی لبه دار پس از اجراي سقف یا دیوار و برش هاي آن بر طبق سایز هاي استاندارد چراغ توسط بست به آسانی 

بر روي سطح مورد نظر نصب می شود.

کاربرد: 

·   راهرو ها

·   ادارات

·   عمومی

·   پارکینگ

96.05

44

130

قابلیت ها :

پایدار خطی (دیواري و سقفی) 

مشخصات فنی 

 1600 x 130  x 96.50 mm :ابعاد 

48 w :توان کلی 

 4800 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نوري 

  4 kg :وزن

IK05 خانواده  خطی _



خانواده چراغ هاي خطی  LED روکار یا آویز

 لیوساخطی 
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IP44

خانواده چراغ هاي خطی روکار یا آویز با توان 20 وات برمتر و شار نوري 2000 لومن بر متر و ولتاژ متناوب� ورودي 240- 

220ولت.

اطالعات فنی

  لیوسا براي نورپردازي داخلی به صوت آویز روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ 
از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودري 
 54IP الکترواستاتیک سفید می باشد. کالس یک الکتریکی و درجه حفاظت 44(
سفارشی میباشد).توان چراغ 20 وات برمتر است . کنترل دالی سفارشی می باشد. 

مک آدام : 3 و شاخص نمود رنگ CRI > 80 است.  

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ :6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 20 وات بر متر

 1600 x 40  x 85 mm :ابعاد 

32 w :توان کلی 

 3200 lm :شار نوري چراغ 

100�lm/w :بهره وري و نورپردازي 

  3.48 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   نصب آویزه (سقف) و روي سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابط هاي اتصال و اجرا جهت ساده 

سازي فرایند نصب و سیم کشی.

کاربرد: 

·  مرکز خرید

·   نمایشگاه

·   فودکورت 

·   تزئینی

قابلیت ها :

لیوساخطی

مشخصات فنی 

IK05

40 40

54.5 85

خانواده  خطی _



میرداماد خطی
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خانواده چراغ هاي خطی  LED روکار یا آویز
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IP44

خانواده چراغ هاي خطی  روکار یا آویز با توان 30 وات بر متر، شارنوري 3000 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 240-

220 ولت.

اطالعات فنی

    چراغ خطی روکار و آویز که به عنوان نورپردازي داخلی قابل استفاده است. 
استفاده از چراغ هاي خطی و نور پردازي خطی به دلیل سفارشی سازي بسیار قابل 
توجه و مناسب است. و به منظور تأمین نور اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. 
پوشش این چراغ ها از دیفیوزر هاي پلی استایرن (پلی کربنات یا PMMA سفارشی 
می باشد). این چراغ هم چنین امکان نصب توکار را نیز دارد. جنس بدنه آلومینیوم 
اکسترود شد و پوشش رنگ پودري اکترواستاتیک است. دماي رنگ چراغ می توان 
( IP44 سفارشی می  P Iدر بازه 3000 تا 6000 کلوین می باشد. درجه حفاظت  54
باشد.) توان کلی 30 وات بر متر است و سیستم کنترل دالی می تواند قابل ارئه 

باشد. ضریب نمود رنگی CRI > 80 و گام مک آدام 3 می باشد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات بر متر

 1600 x 89  x 50 mm :ابعاد 

48 w :توان کلی

 4800 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   نصب به صورت آویز یا روکار با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابط هاي اتصال و اجرا جهت ساده سازي 

فرایند نصب و سیم کشی. 

کاربرد: 

·  مرکز خرید

·  نمایشگاه

·  فودکورت 

·  تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

میرداماد

IK05

89

50

خانواده  خطی _



خانواده چراغ هاي  LED خطی روکار 

ماکسیم (عرض کم)
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IP44

خانواده چراغ هاي خطی توکار و روکار، با توان 12 وات بر متر، شار نوري 840 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 240- 

220 ولت. 

اطالعات فنی

   چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع30 میلیمتر است. کالس یک 
سفارشی می باشد) است. ارتفاع کم  IP ) IP44 54 الکتریکی، درجه حفاظت
چراغ ها امکان نصب را در سقف هایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. پوشش 
این چراغ ها از دیفیوزرهاي�PMMA بوده که ساختار ویژه ي این دیفیوزرها به گونه 
اي بوده که پس از روشن شدن چراغ ها نوري یکنواخت را ارائه می دهد. جنس 
بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودري است. درجه ثبات رنگ 

نور (مک آدام) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت�L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 12وات بر متر

 1800 x 100  x 30 mm :ابعاد 

 21.6 w :توان کلی 

 1512 lm :شار نوري چراغ 

 70 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

ماکسیم  (عرض کم)

کاربرد: 

 ALUCOD سقف   ·

·  مرکز خرید

·  نمایشگاه 

IK05

100

30.2

خانواده  خطی _



ماکسیم (عرض متوسط) 
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خانواده چراغ هاي LED خطی روکار 



AREND

IP44

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ:20 وات بر متر

 1800 x 150  x 30 mm :ابعاد 

36 w :توان کلی

 2520 lm :شار نوري چراغ 

 70 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4 kg :وزن

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

اطالعات فنی

   چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع 30 میلیمتر است. کالس یک 
IP سفارشی می باشد) است. ارتفاع کم چراغ ها  )IP44 54الکتریکی، درجه حفاظت
امکان نصب را در سقف هایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. پوشش این 
چراغ ها از دیفیوزرهاي�PMMA بوده که ساختار ویژه ي این دیفیوزرها به گونه اي 
بوده که پس از روشن شدن چراغ ها نوري یکنواخت را ارائه می دهد. جنس بدنه 
چراغ آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودري است. درجه ثبات رنگ نور 

(مک آدام): 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است.

نصب و راه اندازي: 

   جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود .

ماکسیم (عرض متوسط) 

خانواده چراغ هاي خطی توکار و رو کار، با توان 20 وات بر متر، شار نوري 1400 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 

240- 220 ولت. 

کاربرد: 

 ALUCOD سقف   ·

·  مرکز خرید

·  نمایشگاه 

IK05

150

30.2

خانواده  خطی _



ماکسیم(عرض زیاد) 
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خانواده چراغ هاي LED خطی روکار 



AREND

IP44

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30وات بر متر

 1800 x 200 x 30 mm :ابعاد 

54 w :توان کلی

 3780 lm :شار نوري چراغ 

 70 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  5 kg :وزن

کاربرد: 

 ALUCOD سقف   ·

·  مرکز خرید

·  نمایشگاه 

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

اطالعات فنی

   چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع 30 میلیمتر است . کالس یک 
IPسفارشی می باشد) است. ارتفاع کم چراغ ها  ) IP44 54الکتریکی، درجه حفاظت
امکان نصب را در سقف هایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. پوشش این 
چراغ ها از دیفیوزرهاي�PMMA بوده که ساختار ویژه ي این دیفیوزرها به گونه اي 
بوده که پس از روشن شدن چراغ ها نوري یکنواخت را ارائه می دهد. جنس بدنه 
چراغ آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودري است. درجه ثبات رنگ نور 

(مک آدام): 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است.

نصب و راه اندازي: 

   جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود .

ماکسیم(عرض زیاد) 

خانواده چراغ هاي خطی توکار و روکار، با توان 30 وات بر متر، شار نوري 2100 لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودي 240- 

220 ولت .

IK05

200

30.2

خانواده  خطی _



نیکی
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خانواده چراغ هاي خطی LED  روکار 



AREND

IP44

خانواده چراغ هاي خطی روکار با توان 12 وات بر متر، شار نوري 1560 لومن برمتر و ولتاژ متناوب  ورودي 24 ولت.

اطالعات فنی

   چراغ خطی روکار قابل استفاده در محیط هاي داخلی با دماي رنگ بـین 3000 
تا 6000 کلوین و  RGB می باشد. پوشش این چراغ از دیفیوزر  PMMA و بدنه از 
جنس آلومینیوم اکسترود شده بـا رنگ پودري الکترو اسـتاتیک می باشـد. درجه 
حفاظت IP44 (IP54 تنها در صورت درخواسـت قابـل ارائه اسـت). توان کلی 12 

وات بر متر، ضریب نمود رنگ  CRI>80 و گام مک آدام 3 می باشد.

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد .

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین و رنگی

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ : 12وات بر متر

 1800 x 17.2  x 15 mm :ابعاد 

21.5 w :توان کلی 

 2800 lm :شار نوري چراغ 

 130 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.2 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست هاي جانبی(به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روي سطوح نصب می گردد.

کاربرد: 

·����سقف کشسان
·    مرکز خرید

·    نور مخفی

·    ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

IK03

نیکی

17.2

15.08

خانواده  خطی _



نیکى مید  

27       28 

خانواده چراغ هاي خطی  LED  روکار 



AREND

IP44

خانواده چراغ هاي خطی روکار با توان 12 وات برمتر، شار نوري 1200 لومن برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 220-240 

ولت.

اطالعات فنی

   چراغ خطی روکار قابل استفاده در محیط هاي داخلی با دماي رنگ بین 3000 
تا 6000 کلوین و RGB می باشد. پوشش این چراغ دیفیوزر PMMA و بدنه از 
جنس آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودري الکترو استاتیک می باشد. درجه 
�تنها در صورت سفارش قابل ارائه می باشد) توان کلی 12   IP54)IP44 حفاظت
CRI و گام مک آدام 3 می باشد. این محصول را  > وات برمتر، ضریب نمود رنگ 80
می توان در طول هاي مختلف تولید کرد. این نوع چراغ ها براي سقف هاي باریسول 

مناسب هستند.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین و رنگی

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 12وات بر متر

 1600 x 33  x 14.6 mm :ابعاد 

19.2 w  :توان کلی 

 1920 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.1 kg:وزن

نصب و راه اندازي: 

���این چراغ به آسانی و با بست هاي فلزي جانبی ( که به صورت جداگانه باید سفارش داده شود) بر روي سطوح نصب می گردد.

کاربرد: 

·�سقف کشسان
·�مرکز خرید

·ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

IK03

نیکى مید  

33

14.60

خانواده  خطی _



سام الین
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خانواده چراغ هاي LED خطی روکار 



AREND

IP65

خانواده چراغ هاي LED خطی با توان 12 وات بر متر، شار نوري 360 لومن برمتر و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.

اطالعات فنی    

   چراغ خطی روکار قابل استفاده در محیط هاي داخلی و خارجی با دماي رنگ 
 PMMA می باشد. پوشش این چراغ از دیفیوزر RGB بین 3000 تا 6000 کلوین و

و جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شده است. این محصول داراي درجه حفاظت  
IP65 به همراه رابط هاي نري و مادگی67IP می باشد. این چراغ داراي فنرهاي 
منحصر به فردي است که نصب را در محل هاي دشوار به راحتی امکانپذیر می 

کند. درایور مورد استفاده درایور 24 ولتاژ ثابت با قابلیت کم کردن نور می باشد. 

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین و رنگی

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  12وات بر متر

 1800 x 25  x 20 mm :ابعاد 

21.5 w  :توان کلی 

  648 lm :شار نوري چراغ 

  30 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.3 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   نصب چراغ توسط فنرهاي فلزي در پشت چراغ انجام می گردد.

� کاربرد: 

·  زیرپله

· � تابلوهاي نوري
·  نور مخفی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

IK07

سام الین 

20

25

خانواده  خطی _



 سروش 
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خانواده چراغ هاي LED خطی توکار 



AREND

IP65

خانواده چراغ هاي خطی توکار با توان 12 وات برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 240- 220 ولت.

اطالعات فنی    

   چراغ خطی توکار سقفی، دیواري و دفنی و به صورت تزئینی قابل استفاده 
است. چراغ هاي خطی مدل سروش با درجه مقاومت در برابر رطوبت و گردو غبار 
(IP65 ) مناسب براي نور پردازي خطی نما و فضاهاي بیرونی بوده و به دلیل 
مقاومت ضربه اي باال (IK07) می توان در محل عبور نیز از آن استفاده 
نمود.پوشش این چراغ به طور کلی PMMA با نور کامال یکنواخت می باشد. رنگ 
نور چراغ می تواند بین 3000 تا 6000 کلوین و RGB با توان 12وات بر متر 

می باشد.

درجه ثبات رنگ نور ( مک آدام ) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است.  

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین و رنگی

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 12وات بر متر

 1000 x 48  x 36 mm :ابعاد 

12 w/m :توان کلی

  1.3 kg :وزن

نصب و راه اندازي: 

   چراغ هاي خطی سروش پس از اجراي سقف، دیوار یا کف و برش آن طبق سایزهاي استاندارد چراغ به وسیله یک پروفیل آلومینیوم جانبی 

به آسانی نصب می شود.

� کاربرد: 

·   مرکز خرید

·   نمایشگاه

·   تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

IK07

 سروش خطی

45

36

48

خانواده  خطی _



 پایدار (دفنی)
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خانواده چراغ هاي خطی LED  توکار(دفنی)  



AREND

خانواده چراغ هايLED خطی  توکار (دفنی ) با توان 25 وات بر متر و شار نوري 1500 لومن بر متر و ولتاژ متناوب 

ورودي 240- 220 ولت.

اطالعات فنی    

   امروزه نور پردازي خطی در فضاي بیرونی ساختمان ها به دلیل ساختار 
سفارشی سازي این محصول بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراغ هاي خطی 
دفنی پایدار با توجه به مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP66) مناسب 
 (Ik10) براي نور پردازي فضاهاي بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه اي باال
می تواند در محل هاي عبور وسایل نقلیه نیز از آنها استفاده نمود. رنگ نور چراغ 
می تواند بین 3000  تا 6000 کلوین RGB باشد. پوشش این چراغ شیشه ضد 
ضربه با ضخامت 10 میلیمتر و بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود شده می باشد. 
داراي بخش نور متقارن و کالس یک الکتریکی است.درجه ثبات رنگ نور (مک 
آدام) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است. ضریب نفوذ رنگ در فضاي باز 

  CRI > 80می توان آن را در طول مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000  و 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 25وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   چراغ پس از اجراي کف و برش آن طبق اندازه هاي استاندارد چراغ و نصب یک پروفیل آلومینیومی جانبی به آسانی داخل پروفیل نصب 

می گردد.

� کاربرد: 

·   راهرو ها

·   دفتر

·   عمومی

·   پارکینگ

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

خطی پایدار(دفنی) 

IK10 IP66

 1800 x 130  x 65 mm :ابعاد 

45 w :توان کلی 

 2700 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3.5 kg :وزن

100

65

خانواده  خطی _





پنل 
آرند پنل هاي LED را با رویکردي براي نورپردازي فضا هاي عمومی با یک طراحی متفاوت و 

متنوع در طریقه ي نصب توسعه داده است. طیفی از ابعاد و اتخاذ ویژگی هاي نورپردازي 

مطابق با نیازهاي مشتریان نقطه قوت دیگر این خانواده از محصوالت به شمار می رود. 



خانواده پنل هاي توکار 

شایان 
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AREND

خانواده پنل هاي توکار با توان 60 وات و شار نوري 5460 لومن و ولتاژ متناوب ورودي 240 -220 ولت. 

اطالعات فنی    

   چراغ هاي پنل به دلیل هماهنگ بودن با ساختار سقف هاي کاذب و نصب آسان 
و نور یکنواخت یکی از پرکاربردترین چراغ ها براي تأمین روشنایی فضاهاي داخلی 
مختلف است. پوشش این چراغ   ها از جنس پلی استایرن و داراي یکنواختی نور 
می باشد. ضریب نفوذ رنگیCRI > 80 درجه ثبات رنگ نور (مک آدم ) 3 و طول 
عمر بیش از 50000 ساعت است. این محصول را می توان با توان هاي متفاوت 

(30، 45، و 60 وات) و دماي رنگ متفاوت (3000 و 4000 کلوین).

 دماي رنگ:4000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 60 وات 

نصب و راه اندازي: 

   چراغ  ها با استفاده از فنر به آسانی روي سقف مورد نظر نصب می شوند. 

� کاربرد:

·   ادارات

·    اتاقهاي نمایش

·    فضاي آموزشی

·   نمایشگاه

·   بیمارستان

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

شایان 

-

 600 x 600  x 41.6 mm :ابعاد 

60w :توان کلی

 5460 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.5 kg :وزن

IK02

600

600

خانواده  پنل_



خانواده پنل هاي LED توکار 

گاما

39       40 



AREND

خانواده پنل هاي LED توکار با توان 40 وات، وشار نوري 3600 لومن و ولتاژ متناوب ورودي 240-220 ولت.

اطالعات فنی    

   چراغ هاي پنل با ساختار Edge light، به دلیل هماهنگ بودن با سقف هاي 
کاذب، ضخامت کم و نصب آسان یکی از پرکاربردترین چراغ ها براي تأمین 
روشنایی فضاهاي مختلف داخل می باشد. ضریب نفوذ رنگی CRI > 80  درجه 
ثبات رنگ نور (مک آدم ) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت است.این محصول 
را می توان با توان هاي متفاوت (30، 45، و 60 وات) و دماي رنگ متفاوت (3000 

و 4000 کلوین).

این محصول را می  توان در ابعاد مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد  

توان ورودي چراغ: 40 وات

� کاربرد:

·   ادارات

·  � اتاقهاي نمایش
·  � فضاي آموزشی

·   نمایشگاه

·   رستوران

·   بیمارستان

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

گاما 

-

 596 x 596  x 14 mm :ابعاد 

40 w :توان کلی

 3600 lm :شار نوري چراغ 

 90 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.5 kg :وزن

IK02-

نصب و راه اندازي: 

   چراغ ها با استفاده از فنر به آسانی روي سقف مورد نظر نصب می شوند. 

596

596

14

خانواده  پنل_



پرنسا
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خانواده چراغ هاي LED پنل توکار، روکار و آویز  



AREND

اطالعات فنی    

   چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهاي مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب 
باعث ایجاد طرح هاي متنوع مدرن می شود. پوشش این چراغ از دیفیوزر پلی 
کربنات بوده که داراي نور یکنواخت و بدون نمایش نقاط LED می باشد. بدنه این 
چراغ ها با دستگاه هاي بسیار دقیق خم از جنس آلومینیوم می باشد. دماي رنگ 
نور بین 3000 تا 6000 کلوین می باشد. ضریب نمود رنگ

CRI > 80 درجه ثبات (مک آدام) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت می باشد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید:50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 100 وات

� کاربرد:

·  � اتاقهاي نمایش
·  � فضاي آموزشی

·   نمایشگاه

·   رستوران

·   بیمارستان

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

پرنسا

-

 Ø1130 x 135 mm :ابعاد 

100 w :توان کلی

 10000 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  8 kg :وزن

Ik02-

خانواده پنل هاي LED توکار، روکار و آویز با توان 100 وات، شار نوري 10000 لومن و ولتاژ متناوب ورودي 220-240 

ولت.

نصب و راه اندازي: 

   جهت نصب چراغ به صورت توکار، روکار و آویز قطعات متفاوتی وجود دارد که باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

135

1130

خانواده  پنل_





صنعتی
چراغ هاي صنعتی آرند با طراحی کامالً متفاوت و معماري مدرن براي فضاي صنعتی توسعه 

داده شده اند. این نوع از چراغ ها را می توان در فضاهاي صنعتی و برخی فضا هاي خاص با 

شدت نوري باال و توزیع نوري مختلف نصب کرد.  



خانواده چراغ صنعتی LED آویز  

 HIGH BAYچراغ امین 
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خانواده چراغ هاي صنعتی آویز با توان 100 وات، شار نوري9000 لومن و ولتاژ متناوب ورودي  240-220 ولت.  

اطالعات فنی       

    چراغ صنعتی امین با طراحی پیشرفته و مدرن با لنز هدفمند ( زاویه تابش قابل 
تنظیم) جهت پخش نور مختلف طراحی شده است . قابلیت نصب به صورت آویز، 
ساختار بسیار محکم و درجه حفاظت IP54 از ویژگی هاي این چراغ است.

بدنه چراغ از جنس آلومینیوم اکسترود شده و رنگ بدنه مطابق با سفارش قابل 
تغییر است. دماي رنگ چراغ می تواند بین 3000 تا 6000 باشد . ضریب نمود 

رنگ CRI > 80 درجه ثبات رنگ (مک آدام) 3 و طول عمر بیش از 50000  
ساعت است.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید :50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 100 وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ امین به آسانی توسط تجهیزات نصب (جداگانه باید سفارش داده شود) بر روي سقف نصب شده و ارتفاع آن پس از نصب نیز قابل 

تنظیم می شود.

� کاربرد:

·   محیط هاي صنعتی عمومی

·  � انبارهاي مرتفع
·   تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 Ø200 x 352 mm :ابعاد 

100 w :توان کلی

 9000 lm :شار نوري چراغ 

 90 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4.5 kg :وزن

IK05- IP54

 HIGH BAYچراغ امین 
صنعتی_ خانواده

152

352

200



 FLOOD چراغ امین
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خانواده چراغ صنعتی LED  نورافکن  



AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید:50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 100 وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ امین توسط کیت نصب به آسانی بر روي زمین یا سطحی نصب می شود.

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 Ø200 x 352 mm :ابعاد 

100 w :توان کلی

 9000 lm :شار نوري چراغ 

 90 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4.5 kg :وزن

IK05- IP65

 ����� چراغ امین 

خانواده چراغ هاي نورافکن با توان 100 وات، شار نوري9000 لومن و ولتاژ متناوب ورودي  240-220 ولت.  

اطالعات فنی       

   چراغ صنعتی امین با طراحی پیشرفته و مدرن با لنز هدفمند ( زاویه تابش قابل 
تنظیم) جهت پخش نور مختلف طراحی شده است قابلیت نصب روي پایه یا دیوار، 
ساختار بسیار محکم و درجه حفاظت IP54 از ویژگی هاي این چراغ است.

بدنه چراغ از جنس آلومینیوم اکسترود شده و رنگ بدنه مطابق با سفارش قابل 
تغییر است. دماي رنگ چراغ می تواند بین 3000 تا 6000باشد. ضریب نمود رنگ 
CRI > 80 درجه ثبات رنگ (مک آدام) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت 

است.

� کاربرد:

·   محیط هاي صنعتی عمومی

·  � انبارهاي مرتفع
·   تزئینی

152

352

200

صنعتی_ خانواده



خانواده چراغ هاي LED صنعتی روکار و آویز

نپتون 
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خانواده چراغ هاي صنعتی روکار، آویز با توان 47 وات بر متر، شار نوري 5200 لومن برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 

220-240 ولت.

اطالعات فنی             

   چراغ نپتون با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی 
) مناسب براي استفاده در فضاهاي  k IP65I ) و مقاومت در برابر ضربه و تنش ( 05
صنعتی و پارکینگ ها بوده و داراي طول هاي متنوع می باشد. بدنه چراغ از جنس 
آلومینیوم آنادایز شده با ساختاري ویژه آب بندي شده است. استفاده از این چراغ 
در شرایط ویژه دمایی 25- درجه تا 50 درجه امکان پذیراست. پوشش این چراغ 
از جنس پلی کربنات با ساختار ویژه به گونه اي که پس از روشن شدن نوري 
 ،CRI > 80  است. ضریب نمود رنگ LED یکنواخت و بدون نمایان بودن نقاط

درجه ثبات رنگ (مک آدام ) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت می باشد.

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.  

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 47 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   چراغ روکار نپتون به آسانی با استفاده از بست هاي مخصوص روکار، روي سطح مورد نظر نصب می گردد. و همچینین براي نصب به صورت  

آویز پس از اکسسوري روي سقف چراغ نصب شده و ارتفاع قابل تنظیم است.

� کاربرد:

·   پارکینگ

·   فروشگاه

·   �روشنایی عمومی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1500 x 75 x 68 mm :ابعاد 

70 w :توان کلی

 7700 lm :شار نوري چراغ 

 110 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.7 kg :وزن

IK05- IP65

نپتون 

75

57

76.55 68.05

صنعتی_ خانواده





نقطه اي-دفنی-آبنما
آرند مفتخر به طراحی و تولید چراغ هاي با درجه حفاظت باال است. تالش ما تولید مجموعه 

از چراغ هاي پرژکتور مخصوص استخر و آب نما با مواد اولیه با کیفیت براي مناطق مختلف 

آب و هوایی می باشد.



خانواده ي چراغ هاي LED خطی ودفنی

روشنا  
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خانواده چراغ هاي روکار و نقطه اي با توان 33 وات برمتر،� شار نوري 3300 لومن برمتر و ولتاژ متناوب ورودي 240-

220 ولت.

اطالعات فنی             

) و  IP   چراغ روکار روشنا با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ( 65
)مناسب براي فضاهاي بیرونی جهت نور پردازي  K Iمقاومت در برابر ضربه ( 08
نماي ساختمان، پل ها و... می باشد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده و 
پوشش چراغ شیشه سکوریت به ضخامت 3 میلی متر می باشد. دماي رنگ نور 
بین 3000تا 6000  می تواند باشد. ضریب نمود رنگ CRI > 80 درجه ثبات رنگ 

(مک آدام ) 3 و طول عمر بیش از 50000 ساعت می باشد.

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 33 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   براکت آلومینیومی جهت نصب چراغ روي سطوح مختلف باید جداگانه سفارش  داده شود.

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي از باال

·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1103 x 64.3 x 33.5 mm :ابعاد 

36 w :توان کلی

 3600 lm :شار نوري چراغ 

 100 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3 kg :وزن

- IP65IK08

روشنا 

33.5

36
64.3

100

0

10
0

خانواده_نقطه اي-دفنی-آبنما



خانواده چراغ هاي نقطه اي روکار

لِی 
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خانواده چراغ هاي نقطه اي روکار با توان 9 وات، شار روشنایی 800 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.

اطالعات فنی             

   چراغ روکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  IP65IK08) و مقاومت در برابر ضربه  (
جهت نور پردازي نما می باشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توسـط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ میباشد. بدنه چراغ از آلومینیوم اکسترود 
شده اسـت. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 میلیمتر 
است. ضریب نمود رنگ  CRI > 80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول عمر بیش از 

50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9وات 

نصب و راه اندازي: 

    نصب روي زمین و دیوار با استفاده از پیچ و مهره هاي مخصوص انجام می شود. 

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 102 x 69 mm :ابعاد Ø

9 w :توان کلی

 800 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.5 kg :وزن

- IP65

لِی
IK08

102.12

69

34.47

خانواده_نقطه اي-دفنی-آبنما



لِی�توکار لبه  دار 
خانواده چراغ هاي دفنی توکار
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 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات 

نصب و راه اندازي: 

   مناسب براي فضاي داخلی و خارجی، نصب ساده با سیم کشی و گلند یکپارچه انجام می شود. قطر هاي برش 100 میلیمتر می باشد. 

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 119 x 46.7 mm :ابعاد Ø

9 w :توان کلی

 800 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.5 kg :وزن

- IP65IK06

خانواده چراغ هاي دفنی توکار با توان 9 وات، شار روشنایی 800 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.

اطالعات فنی             

    چراغ توکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  IP60Ik06) و مقاومت در برابر ضربه  (
جهت نور پردازي نما میباشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توســط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ میباشـد. جنس بـدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر است.ضریب نمود رنگ  CRI > 80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول عمر 

بیش از 50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

لِی�توکار لبه دار 

119

46.7

100

خانواده_نقطه اي-دفنی-آبنما



لِی بدونه لبه روکار   
خانواده چراغ هاي نقطه اي روکار
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 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 3.5 وات

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 32 x 45 mm :ابعاد Ø

3.5 w :توان کلی

 318 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  0.3 kg :وزن

- IP65Ik08

لِی بدونه لبه روکار   

نصب و راه اندازي: 

   نصب روي زمین و دیوار با استفاده از پیچ و مهره هاي مخصوص انجام می شود. 

خانواده چراغ هاي نقطه اي توکار با توان 3.5 وات، شار روشنایی 318 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.

اطالعات فنی             

    چراغ روکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  K IP65I) و مقاومت در برابر ضربه  ( 08
جهت نور پردازي نما میباشـد. تنوع در بـخش نورمختلف توســط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ می باشـد.جنس بـدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر اســـت. ضریب نمود رنگ  CRI > 80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول 

عمر بیش از 50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی در صورت درخواست ارائه می شود).  

33

69

95

خانواده_نقطه اي-دفنی-آبنما



لِی بدونه لبه توکار  
خانواده چراغ نقطه اي توکار
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 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 3.5 وات 

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 32 x 45 mm :ابعاد Ø

3.5 w :توان کلی

 318 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  0.35 kg :وزن

- IP65IK08

لِی بدونه لبه توکار 

نصب و راه اندازي: 

   مناسب براي فضاي داخلی و خارجی، نصب ساده با سیم کشی و گلند یکپارچه انجام می شود. قطرهاي برش 100 میلیمتر می باشد. 

اطالعات فنی             

    چراغ توکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  IP65Ik08) و مقاومت در برابر ضربه  (
جهت نور پردازي نما میباشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توســط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگیهاي این چراغ میباشـد. جنس بــدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر است.ضریب نمود رنگ  CRI > 80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول عمر 

بیش از 50000  ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

خانواده چراغ هاي نقطه اي توکار با توان 3.5 وات، شار روشنایی 318 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.
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چراغ لِی لبه دار توکار  
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خانواده چراغ نقطه اي توکار



AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  3.5 وات 

 � کاربرد:

·  � نورپردازي نما
·  � نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 55 x 45 mm :ابعاد Ø

3.5 w :توان کلی

 318 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  0.3 kg :وزن

- IP65

لِی�لبه دار توکار

IK08

نصب و راه اندازي: 

   مناسب براي فضاي داخلی و خارجی، نصب ساده با سیم کشی و گلند یکپارچه انجام می شود. قطر هاي برش 100 میلیمتر می باشد. 

اطالعات فنی             

    چراغ توکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  IP65IK08) و مقاومت در برابر ضربه  (
جهت نور پردازي نما میباشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توســط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ میباشـد. جنس بـدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر اســـت. ضریب نمود رنگ  CRI > 80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول 

عمر بیش از 50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

خانواده چراغ هاي نقطه اي توکار با توان 3.5 وات، شار روشنایی 318 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.
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لِی دانالیت  
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خانواده چراغ نقطه اي دانالیت



AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 3.5 وات

نصب و راه اندازي: 

   پس از برش سقف بر اساس سایز استاندار ، چراغ به راحتی توسط فنر آلومینیومی داخل آن نصب می گردد.

 � کاربرد:

·   �نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 55 x 45 mm :ابعاد Ø

3.5 w :توان کلی

 318 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  0.35 kg :وزن

- IP65

لِی�مید آپ

IK06

اطالعات فنی             

    چراغ توکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  K IP65I) و مقاومت در برابر ضربه  ( 06
جهت نور پردازي نما میباشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توســط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ میباشـد. جنس بـدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر اســت. ضریب نمود رنگ  CRI > 80 ، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول 

عمر بیش از 50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

خانواده چراغ هاي نقطه اي توکار با توان 3.5 وات، شار روشنایی 318 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.
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لِی توکار یک طرف  
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خانواده چراغ نقطه اي توکار



AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  3.5 وات

 � کاربرد:

·����نورپردازي نما
·   �نورپردازي تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 55 x 45 mm :ابعاد Ø

3.5 w :توان کلی

 318 lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  0.3 kg :وزن

- IP65IK04

لِی توکار یک طرف  

نصب و راه اندازي: 

   مناسب براي فضاي داخلی و خارجی ، نصب ساده با سیم کشی و گلند یکپارچه انجام می شود. قطر هاي برش 32 میلیمتر می باشد. 

اطالعات فنی             

    چراغ توکار لی با مقاومت باال در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی 
)  مناسـب بـراي فضاي بــیرونی و داخلی  K IP65I) و مقاومت در برابر ضربه  ( 04
جهت نور پردازي نما می باشـد. تنوع در بـخش نور مختلف توسـط لنز بــا جنس 
 PMMA از دیگر ویژگی هاي این چراغ می باشـد.جنس بـدنه چراغ از آلومینیوم 
اکسترود شده است. پوشـش این چراغ از جنس شیشـه ضد ضربـه بـه ضخامت 3 
میلیمتر است. ضریب نمود رنگ  CRI >80، ثبات رنگ نور (مک آدم) 3و طول عمر 

بیش از 50000 ساعت می باشد. 

(بدنه هاي برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می شود).  

خانواده چراغ هاي نقطه اي توکار با توان 3.5 وات، شار روشنایی 318 لومن و ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت.
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خانواده ي چراغ آبنما پروژکتوري

لِینا ساده  
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AREND

 دماي رنگ:رنگی 

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات 

نصب و راه اندازي: 

   چراغ لینا به صورت ایستاده روي پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع نصب می  شود.

 � کاربرد:

·   آبنما 

·   استخر

·   جکوزي

·   پروژکور

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 200 x 52 mm :ابعاد Ø

30 w :توان کلی

 990 lm :شار نوري چراغ 

 33 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.8 kg :وزن

- IP68Ik04

خانواده چراغهاي آبنما، پروژکتوري با توان 30 وات و شار نوري 990 لومن، ولتاژ مستقیم 24 ولت .

لینا ساده  

اطالعات فنی                  

   چراغ هاي LED  ابنما قابلیت ارائه تک رنگ یا  RGB  و کنترل پذیر با پروتکل 
نورپردازي پویا ( DMX512) را دارا می باشد. وبا نصب این چراغ ها فضاي زیبا را 
میتوان در استخر یا ابنما ایجاد کرد. بدنه چراغ از جنس استیل چند رنگ بـا سـاختاري 
ویژه آب بـــــــــــــــــــندي شـــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــت. 
ضریب نمود رنگ CRI >80، درجه ثبــات رنگ نور (مک آدام) 3 و طول عمر بــیش از 

50000 ساعت میباشد.
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لینا رینگ 
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خانواده ي چراغ آبنما



AREND

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 200 x 74 mm :ابعاد Ø

30 w :توان کلی

 990 lm :شار نوري چراغ 

 33 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.8 kg :وزن

- IK04

لینا رینگ 

IP68

خانواده چراغهاي آبنما، پروژکتوري با توان 30 وات و شار نوري 990 لومن، ولتاژ مستقیم 24 ولت .

 دماي رنگ:رنگی 

 میانگین عمر مفید : 50000 ساعت L70 در25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات 

نصب و راه اندازي: 

   چراغ لینا به صورت ایستاده روي پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع نصب میشود.

 � کاربرد:

·   آبنما 

·   استخر

·   جکوزي

·   پروژکور

اطالعات فنی                  

   چراغ هاي LED  ابنما قابلیت ارائه تک رنگ یا  RGB  و کنترل پذیر با پروتکل 
نورپردازي پویا ( DMX512) را دارا می باشد. وبا نصب این چراغ ها فضاي زیبا را 
میتوان در استخر یا ابنما ایجاد کرد. بدنه چراغ از جنس استیل چند رنگ بـا سـاختاري 
ویژه آب بـــــــــــــــــــندي شـــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــت. 
ضریب نمود رنگ CRI >80، درجه ثبــات رنگ نور (مک آدام) 3 و طول عمر بــیش از 

50000 ساعت میباشد.
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تزئینی
چراغ هاي تزئینی آرند مبتنی بر نیازهاي معماران و طراحان هنري هستند و در تیم 

مهندسی ما توسعه داده شده اند. عالوه بر این، ما سعی داریم از رویکرد صنایع دستی سنتی 

بومی خاورمیانه براي طراحی خانواده چراغ هاي تزئینی آرند استفاده کنیم. سازگاري کامل 

با هر فضا مشخصه ي دیگر چراغ هاي تزئینی ما هستند.  



خانواده چراغ هاي LED خطی آویز 

 لیوسا دکوراتیو (عرض  کم)
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AREND

خانواده چراغ هاي خطی دکوراتیو آویز با توان 12 وات برمتر و ولتاژ متناوب 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ خطی که به صورت آویز و دکوراتیو براي نورپردازي داخلی استفاده 
می شود. دیفیوزر چراغ از جنس PMMA وبدنه آن از جنس الومینیوم اکسترود 
شده بار رنگ پودري الکترواستکاتیک می باشد. دماي رنگ میتواند 3000 تا 
6000 کلوین باشد. درجه حفاظت IP42 (IP44 سفارشی می باشد). توان کلی 

چراغ 12وات برمتر است شاخص نمود رنگCRI>80 و گام مک ادام 3 است.

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 12وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   نصب به صورت آویز با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند می باشد.

 � کاربرد:

·   سقف آلوکد

·   مرکز خرید

·   نمایشگاه

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1800x 106.4 x 20 mm :ابعاد 

21.5 w :توان کلی

 645 lm :شار نوري چراغ 

 30 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3.6 kg :وزن

- IP42IK05

 لیوسا  

30

76.4

20

خانواده_تزئینی



خانواده چراغ هاي LED خطی آویز  

لیوسا دکوراتیو (عرض متوسط)
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AREND

خانواده چراغ هاي خطی دکوراتیو آویز با  توان 20 وات برمتر و شار نوري 560 لومن برمتر و ولتاژ متناوب 220-240 

ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ خطی که به صورت آویز و دکوراتیو براي نورپردازي داخلی استفاده 
می شود . دیفیوزر چراغ از جنس PMMA وبدنه آن از جنس الومینیوم اکسترود 
شده بار رنگ پودري الکترواستکاتیک می باشد. دماي رنگ میتواند 3000 تا 
6000 کلوین باشد. درجه حفاظت IP42 (IP44 سفارشی می باشد). توان کلی 

چراغ 20 وات برمتر است شاخص نمود رنگCRI>80 و گام مک ادام 3 است.   

این محصول را می توان در طول هاي مختلف تولید کرد.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 20 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   نصب به صورت آویز با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند می باشد.

 � کاربرد:

·   سقف آلوکد

·   مراکز تجاري

·   نمایشگاه

·   فود کورت

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1700x 40 x 100 mm :ابعاد 

34 w :توان کلی

 952 lm :شار نوري چراغ 

 28 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3.4 kg :وزن

- IP42IK05

 لیوسا

40

100

70
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خانواده چراغ هاي LED خطی توکار 

سروش
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AREND

خانواده چراغ هاي خطی توکار با توان 12 وات بر متر و ولتاژ متناوب 240-220 ولت .

اطالعات فنی                  

   چراغ خطی توکار سقفی و دیواري و دفنی و به صورت تزئینی قابل استفاده 
است. چراغ هاي خطی مدل سروش با درجه مقاومت در برابر رطوبت وگرد وغبار ( 
مناسب براي نور پردازي خطی نما و فضاهاي بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه 

اي باال IK07 میتوان در محل عبور نیز از آن استفاده نمود).

پوشش این چراغ به طور کلی PMMA با نور کامال یکنواخت می باشد. رنگ نور 
چراغ می تواند بین 3000 تا 6000 کلوین و �RGB با توان 12 وات بر متر می باشد. 

درجه ثبات رنگ نور (مک آدام) 3 و طول عمر بیش از 5000 ساعت است .

این محصول را میتوان در طول هاي مختلف تولید نمود.

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 12وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

   چراغ هاي خطی سروش پس از اجراي سقف و دیوار یا کف و برش آن طبق سایز هاي استاندارد چراغ به وسیله یک پروفیل آلومینیوم 

جانبی به آسانی نصب می شود.

 � کاربرد:

·   مراکز تجاري

·   نمایشگاه

·   تزئینی

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

 1000x 48 x 36 mm :ابعاد 

12 w :توان کلی

  1.7 kg :وزن

- IP65IK07

سروش

45

36

48
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خانواده چراغ هاي تزئینی آویز 

هلیا (متوسط)
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 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 25وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با لوازم جانبی ویژه از سقف آویزان می شود. 

 � کاربرد:

·   رستوران

·   کافی شاپ

·   فودکورت

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

-

هلیا (متوسط)

- -

Ø530x 1100 mm :ابعاد 

25 w :توان کلی

 1250 lm :شار نوري چراغ 

 50 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4 kg :وزن

26.5

530
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خانواده چراغ هاي  LED  تزئینی آویز با توان 25 وات، ولتاژ متناوب ورودي 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

���چراغ آویز داخلی یکی از انواع چراغ  هایی هستند که امروزه کاربرد گسترده اي 
در طراحی دکوراسیون محیط هاي مختلف پیدا کرده اند. و به دلیل شکل ظاهري 

زیبا می تواند عالوه بر تامین نور محیط به زیبایی و تزئین فضا نیز کمک نمایند.  
جنس بدنه آهن با رنگ الکترواستاتیک و پوشش داخلی آن ورقه اي نازك طال 
است.(رنگ داخلی میتواند سفارشی باشد).  توان کلی چراغ 25 وات. کنترل دالی 

می تواند سفارشی باشد. ضریب نمود رنگCRI>80  و گام مک آدام 3 می باشد.



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز   

هلیا (کوچک)
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AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 15وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با لوازم جانبی ویژه از سقف آویزان می شود. 

 � کاربرد:

·   رستوران

·   کافی شاپ

·   فودکورت

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø370x 1100 mm :ابعاد 

15 w :توان کلی

 750 lm :شار نوري چراغ 

 50 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.5 kg :وزن

هلیا کوچک

18.5

370

خانواده_تزئینی

اطالعات فنی                  

���چراغ آویز داخلی یکی از انواع چراغ  هایی هستند که امروزه کاربرد گسترده اي 
در طراحی دکوراسیون محیط هاي مختلف پیدا کرده اند. و به دلیل شکل ظاهري 

زیبا می تواند عالوه بر تامین نور محیط به زیبایی و تزئین فضا نیز کمک نمایند.  
جنس بدنه آهن با رنگ الکترواستاتیک و پوشش داخلی آن ورقه اي نازك طال 
است.(رنگ داخلی میتواند سفارشی باشد).  توان کلی چراغ 15 وات. کنترل دالی 

می تواند سفارشی باشد. ضریب نمود رنگCRI>80  و گام مک آدام 3 می باشد.

خانواده چراغ هاي  LED  تزئینی آویز با توان 15 وات، ولتاژ متناوب ورودي 240-220 ولت.



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

هلیا (بیضی کوتاه)
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AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 15وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با لوازم جانبی ویژه از سقف آویزان می شود. 

 � کاربرد:

·   رستوران

·   کافی شاپ

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø200 x 250 x 1100 mm :ابعاد 

15 w :توان کلی

 750 lm :شار نوري چراغ 

 50 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2 kg :وزن

هلیا (بیضی کوتاه)

2000

38

37

خانواده_تزئینی

خانواده چراغ هاي  LED  تزئینی آویز با توان 15 وات، ولتاژ متناوب ورودي 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

���چراغ آویز داخلی یکی از انواع چراغ  هایی هستند که امروزه کاربرد گسترده اي 
در طراحی دکوراسیون محیط هاي مختلف پیدا کرده اند. و به دلیل شکل ظاهري 

زیبا می تواند عالوه بر تامین نور محیط به زیبایی و تزئین فضا نیز کمک نمایند.  
جنس بدنه آهن با رنگ الکترواستاتیک و پوشش داخلی آن ورقه اي نازك طال 
است.(رنگ داخلی میتواند سفارشی باشد).  توان کلی چراغ 15 وات. کنترل دالی 

می تواند سفارشی باشد. ضریب نمود رنگCRI>80  و گام مک آدام 3 می باشد.



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

هلیا (بیضی بلند)

86       87



AREND

 دماي رنگ:6000 - 3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 15وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با لوازم جانبی ویژه از سقف آویزان می شود. 

 � کاربرد:

·   رستوران

·   کافی شاپ

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

هلیا (بیضی بلند)
خانواده_تزئینی

AREND

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -
خانواده چراغ هاي  LED  تزئینی آویز با توان 15 وات، ولتاژ متناوب ورودي 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

���چراغ آویز داخلی یکی از انواع چراغ  هایی هستند که امروزه کاربرد گسترده اي 
در طراحی دکوراسیون محیط هاي مختلف پیدا کرده اند. و به دلیل شکل ظاهري 

زیبا می تواند عالوه بر تامین نور محیط به زیبایی و تزئین فضا نیز کمک نمایند.  
جنس بدنه آهن با رنگ الکترواستاتیک و پوشش داخلی آن ورقه اي نازك طال 
است.(رنگ داخلی میتواند سفارشی باشد).  توان کلی چراغ 15 وات. کنترل دالی 

می تواند سفارشی باشد. ضریب نمود رنگCRI>80  و گام مک آدام 3 می باشد.

Ø95 x 170 x 2000 mm :ابعاد 

15 w :توان کلی

 750 lm :شار نوري چراغ 

 50 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2 kg :وزن

2000

170

95



خانواده چراغ هاي تزئینی ایستاده     

آرویک هالتون 
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 18 وات و شار نوري 1080 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ LED  دکوراتیو ایستاده جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است.

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 18وات

نصب و راه اندازي: 

   به صورت ایستاده قرار گرفته می شود.

  � کاربرد:

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 1374 mm :ابعاد 

13 w :توان کلی

 1080 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4.7 kg :وزن
 1

34
7 

40.00 

115 

آرویک هالتون 
خانواده_تزئینی



خانواده  چراغ هاي تزئینی رومیزي 

آرویک سیگنوس
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ LED  دکوراتیو رومیزي جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است.

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

نصب و راه اندازي: 

   چراغ به صورت رومیزي قرار گرفته می شود .

  � کاربرد:

·   تزئینی

·   هتل

·   خانه

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 582 x 115 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4 kg :وزن

40
 

115 

 5
82

 

آرویک سیگنوس
خانواده_تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري  

آرویک استال
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ LED  دکوراتیو دیواري جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است.

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

نصب و راه اندازي: 

   این چراغ به هرجهتی توسط بست نصب U شکل که باید جداگانه سفارش گذاري شود قابل نصب است .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 463 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.6 kg :وزن
 4

63

 77

40 

آرویک استال
خانواده - تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري    

 

آرویک وال
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت.

اطالعات فنی                  

   چراغ LED  دکوراتیو دیواري جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است.

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

نصب و راه اندازي: 

   این چراغ به هرجهتی توسط بست نصب U شکل که باید جداگانه سفارش گذاري شود قابل نصب است .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 488 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

   1.6 kg :وزن

 4
88

 

 77 

38 

آرویک وال
خانواده - تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

آرویک لیبرا
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 27 وات و شار نوري 1620 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی                  

���چراغ LED دکوراتیو آویزي با نوردهی باال و پایین جهت روشنایی فضاهاي خاص 
و لوکس طراحی شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با 
پایه اي سنگین جهت حفظ تعادل می باشد . دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري 
یک نواخت و بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش 
می باشد. طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و 
معاصر یا مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با 

مات قبل سفارش است.

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 27 وات

نصب و راه اندازي: 

���چراغ با بست هاي مخصوص به صورت آویز روي سقف نصب می شود.

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 1406 x 713 mm :ابعاد 

27 w :توان کلی

 1620 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  3 kg :وزن

40
 

 1406

 7
13

 

آرویک لیبرا
خانواده - تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

آرویک سرپنس
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

��� چراغ LED  دکوراتیو آویز جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی شده 
است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین جهت 
حفظ تعادل می باشد . دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و بدون 
خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. طراحی 
منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا مینمالی 
می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل سفارش 

است.

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با بست هاي مخصوص به صورت آویز روي سقف نصب می شود.

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 451 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

40 

 4
51

 

 1
3
4
 

آرویک سرپنس
خانواده - تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

آرویک هلیژا
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

   چراغ LED  دکوراتیو آویز جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی شده 
است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین جهت 
حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و بدون 
خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. طراحی 
منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا مینمالی 
می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل سفارش 

است.

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با بست هاي مخصوص به صورت آویز روي سقف نصب می شود.

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 451 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

40 

 4
51

 1
34

 

آرویک هلیژا
خانواده - تزئینی



خانواده چراغ هاي تزئینی آویز    

آرویک ایالیت
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 540 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

   چراغ LED  دکوراتیو آویز جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی شده 
است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین جهت 
حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و بدون 
خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000  قابل سفارش می باشد. طراحی 
منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا مینمالی 
می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قابل سفارش 

است.

نصب و راه اندازي: 

   چراغ با بست هاي مخصوص به صورت آویز روي سقف نصب می شود.

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 501 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 540 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات
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خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري    

آرویک آلوال
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AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 18  وات و شار نوري 1080 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

���چراغ LED  دکوراتیو دیواري جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است . 

نصب و راه اندازي: 

   این چراغ به هرجهتی توسط بست نصب U شکل که باید جداگانه سفارش گذاري شود قابل نصب است .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 759 mm :ابعاد 

18 w :توان کلی

 1080 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.8 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70 در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 18 وات

آرویک آلوال
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خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري   

آرویک آلونتا
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خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 18  وات و شار نوري 1080 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

   چراغ LED  دکوراتیو دیواري جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است. 

نصب و راه اندازي: 

   این چراغ به هرجهتی توسط بست نصب U شکل که باید جداگانه سفارش گذاري شود قابل نصب است .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø38 x 462 mm :ابعاد 

18 w :توان کلی

 1080 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  2.8 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 18 وات

آرویک آلونتا
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خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 30 وات و شار نوري 1800 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

   چراغ LED دکوراتیو دیواري جهت روشنایی فضاهاي خاص و لوکس طراحی 
شده است. جنس بدنه از برنج خام بدون هیچ گونه تغییراتی با پایه اي سنگین 
جهت حفظ تعادل می باشد. دیفیوزرها از جنس PMMA با نوري یک نواخت و 
بدون خیرگی می باشد. رنگ نور بین 3000 تا 6000 قابل سفارش می باشد. 
طراحی منحصربه فرد آن موجب ارتقا دکوراسیون سنتی و شهري و معاصر یا 
مینمالی می شود. این چراغ با بدنه  آبکاري نیکل یا مس به صورت براق با مات قبل 

سفارش است. 

نصب و راه اندازي: 

   این چراغ به هرجهتی توسط بست نصب U شکل که باید جداگانه سفارش گذاري شود قابل نصب است .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø40 x 767 x 175 mm :ابعاد 

30 w :توان کلی

 1800 lm :شار نوري چراغ 

 60 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4.8 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 30 وات

آرویک تریفید
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خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري   

آرویک تریفید

107       108  



خانواده چراغ هاي تزئینی دیواري   

آرویک حوروس

109       110  



AREND

خانواده چراغ هاي LED  دکوراتیو با توان 9 وات و شار نوري 270 لومن و ولتاژ متناوب 240-220 ولت. 

اطالعات فنی���                  

   چراغ دکوراتیو دیواري با طراحی لوکس و منحصر به فرد مناسب براي هتل ها و 
فضا هاي خاص می باشد. جنس بدنه از آلومینیوم و لنز قالب شیشه اي با الگوي 
شیاري بدون خیرگی است. دماي رنگ از 3000 تا 6000 کلوین قابل سفارش 

می باشد. طراحی منحصر به فرد دکوراسیون سنتی و مدرن و معاصر می شود.

نصب و راه اندازي: 

   چراغ به وسیله بست هاي مخصوص روي دیوار نصب می شود .

کاربرد: 

·   هتل ها

·   خانه ها

·   ادارات

قابلیت ها :

مشخصات فنی 

- - -

Ø200  x 45 mm :ابعاد 

9 w :توان کلی

 270 lm :شار نوري چراغ 

 30 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  4 kg :وزن

 دماي رنگ :3000 -6000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت L70  در 25سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

حوروس

250
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