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Pioneering In The Light Industry
Rouein Noor Arya

ـــرج هـــای انتقـــال  ـــرج هـــای اســـتادیومی، ب ـــرج پرچـــم مرتفـــع، ب ـــواع برجهـــای روشـــنایی، ب ـــا ســـازنده ان ـــور آری شـــرکت مهندســـی روئیـــن ن
نیـــرو و مخابراتـــی و انـــواع ســـازه هـــای فلـــزی و ارائـــه کننـــده خدمـــات گالوانیـــزه گـــرم انـــواع قطعـــات فـــوالدی و پرژکتورهـــای کـــم مصـــرف  بـــه 
بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی بـــا تکیـــه بـــه خداونـــد و نیروهـــای متخصـــص خویـــش جهـــت رســـیدن بـــه خواســـته هـــای مشـــتری و جلـــب 
رضایـــت آن تمـــام تـــاش و دانـــش خـــود را بـــکار بـــرده و در تحقـــق ایـــن امـــر از اســـتراتژی طراحـــی و اســـتقرار نظـــام مدیریـــت کیفیـــت خـــط 

ـــر اعـــام مـــی دارد: ـــه شـــرح زی مشـــی شـــرکت را ب

جلب اعتماد و رضایت مشتری

فراهم نمودن زمینه های الزم جهت بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصوالت

فراهم نمودن زمینه های الزم و مساعد برای مشتریان جهت کنترل خدمات ارائه شده.

ارائه روشهای نوین و بهره گیری از مطالعات و ارتباط با سازمانها و مراکز علمی

کاهش ضایعات و دوباره کاریها

فراهم نمودن محیط مناسب جهت کارگروهی پرسنل و آموزش آنان.

تدوین برنامه زمانبندی بمنظور اجرای منظم و دقیق پروژه

The Engineering Company  Rouein noor Arya Manufacturer of lighting towers, High flag tower, Stadium 
Towers, transmission towers Force and Telecom and building steel structures And service hot dip 
galvanizing Steel parts & Led Projectors  to domestic and foreign markets Relying on God and His Staff 
In order to satisfy customer demands and the All their effort and knowledge used And in the realization 
of this design strategy And the establishment of quality management system Company Policies Has 
announced the following :

Customer satisfaction and trust

Provide areas for improvement and increase product quality

provide the necessary and appropriate for controlling services provided to customers

Provide new ways of enjoying and connecting with organizations and academic centers

Reduce waste and duplication

Provide a suitable environment for personnel and training committee

Schedule a timetable for the regular and accurate implementation of the project
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واحد طراحی ومهندسی مجهز به نرم افزارهای طراحی روز دنیا

دستگاه گیوتین ۶ متری و ۱۲ متری

دستگاه خم ورق تا ۱۲ متر

کلیۀ تجهیزات ساخت سازه

ASTM- A123کلیۀ تجهیزات گالوانیزه گرم طبق استاندارد

دستگاه خم لوله 

دستگاه پرس لوله 

Equipmentتجهیـزات 

دستگاه جوش اتوماتیک



07 06

وان گالوانیزه به ابعاد ۲ × ۱/۷ × ۹/۵ متر مراحل گـالوانیـزه گرم

Caustic 
Cleaning

Rinsing Pickling Rinsing Flux
Sloution

Zinc Bath Cooling Inspection
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بــدنه این نوع بــرج ها دارای ســاختــار ۸،۱۲،۱۶  وجهی 
مطابق با استانـــدارد Asce  48 - 05 و آئین نــامه ۵۱9 

طــراحی شـده و ازورق ST37 گـــروه فوالدهای ساختمانی 
ساخته می شود.

ـــورت  ـــه ص ـــل ب ـــل ونق ـــب و حم ـــهولت در نص ـــت س جه
ـــود. ـــی ش ـــاخته م ـــی و س ـــکوپی طراح تلس

 ارتفــاع پایــه هــا بیــن 9 الــی ۳۰ متر بــا قابلیت هــد متحرک 
یــا ثابــت می باشــد.

ـــت  ـــی جه ـــر الک مکانیک ـــل اینت ـــزم قف ـــتفاده از مکانی اس
ـــان  ـــب اطمین ـــش ضری افزای

ـــه  ـــرم ب ـــزۀ گ ـــه گالوانی ـــرج و بدن ـــات ب ـــۀ قطع ـــش کلی پوش

ـــا ضخامـــت متوســـط 9۰ میکـــرون روش غوطـــه وری ب

ـــا  ـــتی و ی ـــس دس ـــورت گیربک ـــه ص ـــرج ب ـــد ب ـــت ه حرک
گیربکـــس موتـــوردار تامیـــن مـــی شـــود

استفـــاده از چــراغ چشــمک زن، میلـــۀ برقگیــر، کاهــک 
محافــظ نفوذ بــاران، مدار کنترل و فرمان مناســب و سیســتم 
بازوهــای متعــادل )رابــر( از مــوارد ایمنــی و حفاظتــی در نظر 

گرفتــه شــده در ایــن بــرج هــا مــی باشــد.

مشخصات فنی محصول 

بـرج نـوری 

کاربرد:  
تـامین روشنــایی محیــط های بــازگسترده 

شهــری و بـــرون شهــری 

Light Tower
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برج نوری 

نوع پروژکتور

تعداد پرژکتور 

توان مصرفی 

طول عمر 

توان مصرفی کل 

پروژکتور گازی 

 ۴۰۰ وات 

۱۲ عدد

۶۵۴ وات 

۱۰/۰۰۰ساعت 

7۸۴۸ وات

LED پروژکتور 

۱۰۰وات

۱۲ عدد

۱۰۰وات 

۵۰/۰۰۰ ساعت 

۱۲۰۰وات

جـدول مقــایسه میــزان مصـرف انـرژی در بـرج نـوری
 بــا ۱۲ عــدد پــرژکتور

LED (LED Tower Light( 

کـاهش مصرف انرژی تا ۸۰ درصد 

طـول عمر باالی چراغ های LED  تا ۵۰/۰۰۰ ساعت 

پروژکتـورهـای پرتـوان کم مصرف۵۰ - 7۰ -۱۰۰ وات در رنگ های سفید سرد و گرم 

SMD و یا High Power Led استفـاده از تکنولوژی

 قابـل استفـاده در بـرج های 9، ۱۲ و ۱۸متـری بـا هـد متحـرک 

برخی از مشخصات برج های روشنایی فوق کم مصرف
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سبد ثابت

سبد متحرک

برجهای استادیومی
 

کاربرد:
تامین روشنایی میـادین ورزشـی و استادیـوم هـا 

Calculux Design محاسبه ارتفاع برج و تعداد و نوع پروژکتورها بر اساس ابعاد زمین ورزشگاه بوسیلۀ نرم افزار 

 Asce 48-05 طراحی برجها در دونوع هدثابت و متحرک مطابق با آئین نامه ۵۱9 و استاندارد

پایه تلسکوپی با امکان نصب پلکان در نوع برج با هد ثابت 

دارای دفترچۀ محاسبات  سازه، روشنایی و بتن 

 پــوشش کلیـــۀ قطعات با گالوانیزۀ بـه روش غوطه وری با ضخامت متوسط 9۰ میکرون 

 استفـاده از چراغ چشمک زن، میلـۀ برقگـیر و مـدار کنتـرل و فـرمان مناسب جهت ارتقاء سیستم امنیتی و حفاظتی 

مشخصات فنی محصول 

Towers stadium
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برج پرچم 

کاربرد:
 از این محصول به عنوان یک المان مــلی، مذهبی و یـا 
تبلیغاتی در مکان های شهری و یا کارخانجات استفاده 

می شود.
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در 
ب 

ص
ن Flag Tower

گواهی ثبت اختراع
سیستم روتیشن ۳۶۰ درجه پرچم 

 این پایه ها در ارتفاع ۳۰ الی۸۰ متر به صورت چند وجهی 
با پوشش رنگ گالوانیزۀ گرم ساخته می شوند. 

طراحی بدنه و فوندانسیون با توجه به شرایط محل نصب و 
سرعت باد منطقه نصب انجام می گیرد.

استفاده از موتور گیربکس جهت حرکت پرچم در امتداد سازه

 )Rotation Flag( طــراحی و نصب سیستم دوران پرچم
جهت قرار گرفتن پرچم در مسیر باد 

 مجهز به میلۀ برقگیر، چراغ چشمک زن خورشیـــدی و 
کاهک باران گیر 

 امکـان نصب پرچم مقدس جمهوری اسامی ایـران و یـا 
پرچم مذهبی و یا تبلیغاتی بر روی سازه

مشخصات فنی محصول 
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پایه پرچم لوله ای
 

کاربرد:  
از این محصول جهت تزئین پل ها،  میادین،  فضاهای نمایشگاهی و ...  استفاده می شود. 

 این پایه ها در ارتفاع ۳ الی۲۰ متر به دو صورت لوله ای پرسی و چند وجهی با پوشش رنگ و یا گالوانیزۀ گرم ساخته می شوند. 

استفاده از قرقره های آلومینیومی و سیم بکسل مغز فوالدی 

امکان تولید پایه پرچم لوله ای به صورت اتصال پرسی در لوله های غیر هم سایز

مشخصات فنی محصول 

Flag Pole

گواهی ثبت اختراع
پرس ۲ لوله غیره هم قطر با قابلیت کامل 

آب بندی در محل اتصال

طرح هخامنش طرح پاریس طرح دماوند
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 طراحـی و ساخـت پـایه های دوربیـن بصورت چنـد وجهــی در 
ارتفاع های ۴ الی ۳۰ متر، بدون لرزش

  قابلیت نصب پلکان همراه با حفاظ

 اتصال پایه ها به یکدیگر از طریق فلنچ و پیچ و مهره جهت حمل  و 
نقل و نصب آسان 

 پـوشش گالـــوانیــزه گـــرم به روش غـوطه وری با ضخــامت 
متوسط 9۰میکــرون

مشخصات فنی محصول 

پایه دوربین

کاربرد :
 نصب دوربین های مدار بسته، تابلو های خیابانی و چراغ های 

راهنمـایی و  راننـدگی

Basic camera

19
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نــوع پــوشش رنـگ الکتــرواستاتیــک یــا گـــالوانیــزه گــرم  به روش غوطه وری با ضخـامـت متوسط 9۰ میکرون

جنس ورق  ST37 فوالد مبارکه 

مشخصات فنی محصول 

Base traffic پایه های ترافیکی
 

کاربرد:
 جــهت نــصب چـراغ های راهنمایی و رانندگی، تابلو هـای عــائم و نــوشتارهــای راهنمـایی جـهت نصب در 

معـابـر درون و برون شهری
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دکل انتقال نیرو

 کاربرد :
 جهت استفاده در خطوط انتقال و توزیع برق که در دو نوع دکل های آویزی )Suspension Tower( و دکل های زاویه 

)Tension Tower(  می باشد.

متریال استفاده شده ورق ST52 - ST44 - ST37 می باشد.

جهت اتصال اعضاء از پیـچ و مهره هـای گریـد باال و مقاوم استفاده می گردد.

پوشش تمامی اجزای سازه گالوانیزه گرم به روش غوطه وری با ضخامت متوسط 9۰ میکرون

مشخصات فنی محصول 

Power transmission towersبرج صاعقه گیر

کاربرد :
 به منظور حفاظت افراد و دستگاه ها در برابر اصابت مستقیم

 و یا القائات ناشی از اصابت غیر مستقیم صاعقه

جنـس ورق بــدنه ST37 فــوالد مبــارکه 

دارای سکـوی نصـب لـوازم صـاعقه گیر )نفــر رو(

دارای پـلکان محافـظ دار

نوع پــوشش گالوانیزه گرم  بــه روش غوطه وری با ضخامت 
متوسط 9۰ میکرون

مشخصات فنی محصول 

Lightning Tower
یر

ه گ
عق

صا
ج 

بر
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برج آتش نشانی

کاربرد:
ــر  ــی و گازی در براب ــق نفت ــیت مناط ــا حساس ــه ب ــا توج  ب
آتــش ســوزی و حــوادث غیــر مترقبــه، از بــرج هــای آتــش 
نشــانی در جهــت بــه حداقــل رســاندن آســیب بــه جــان و 

دســتگاه هــا اســتفاده مــی شــود.

نی
شا

ش ن
 آت

کل
د

جنس ورق بدنه ST37 فوالد مبارکه

نوع پوشش گــالوانیزه گرم  به روش غوطـه وری با ضخــامت
 متوسط9۰ میکرون

مجهز به نردبان دارای محافظ و ایستگاه نفر رو

مجهز به ساپورت لوله ی آبرسانی روی سازه

مشخصات فنی محصول 

Tower Fire

طراحی و ساخت انواع پایـه هـای روشنایی در دو نـوع 
لوله ای و چند وجهی از ارتفاع ۳ الی ۱۴ متر با پوشش 

گالوانیزه یا رنگ با براکت یکطرفه و دوطرفه 
طراحی و محاسبات پایه ها با توجه به سرعت باد در 

محل نصب و نیروهای وارده و ...
طراحی و محاسبه سـازه بـا تـوجه به میزان لوکس نور 

مورد نیاز توسط نرم افزارهای روز دنیا 
امکــان استفـاده از فونداسیون پیش ساختــه جهـــت 

نصب سریع 

مشخصات فنی محصول

چراغ های خیابانی 

کاربرد: 
تامین روشنایی بلوارها، اتوبان ها، خیابان ها و ...

Street lights
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 چراغ های خیابانیچراغ های سالنی )صنعتی( 

۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ توان چراغ
۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۱.۳۶ ۱.۱۳ ۰.9 ۰.۸۱ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۰.۲۲  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
۶ ۵ ۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱  )PCS( تعداد COB مورد استفاده

۵۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ ۸۰ ۵۰ )W( COBتوان اسمی 
۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ )W( توان اسمی سیستم 

۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی
۳۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۲۰۰۰ 9۶۰۰ ۶۰۰۰  )LM( شار نوری اسمی

CRI>80 ضریب وضوح رنگ
۳۰۰۰ - ۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

۲۰-۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(
۵۰۰۰۰ )hrs( طول عمر اسمی

IP65 درجه آب بندی
۲۱ ۲۱ ۱۱.۵ ۱۱.۵ ۱۱.۵ ۵.7۵ ۵.7۵ ۵.7۵ ۳.۵ )Kg(وزن کامل چراغ

۲۰-۱۵ ۲۰-۱۵ ۱۵-۱۳ ۱۳-9 ۱۳-9 ۱۳-9 9-7 9-7 7-۵ )m(ارتفاع نصب

۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ توان چراغ
۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۰.9 ۰.۸۱ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۰.۲7 ۰.۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۳  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
PF>0.95 ضریب توان

۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱  )PCS( تعداد COB مورد استفاده
۵۰ ۶۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ )W( COBتوان اسمی 

۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ )W( توان اسمی سیستم 
۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۲۰۰۰ 9۶۰۰ 7۲۰۰ ۶۰۰۰ ۴۸۰۰ ۳۶۰۰  )LM( شار نوری اسمی
CRI>80 ضریب وضوح رنگ

۳۰۰۰-۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

۶۰-۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(
۵۰۰۰۰ )hrs( طول عمر اسمی

IP65 درجه آب بندی
۱۲-۱۴ ۱۱-۱۳ ۱۰-۱۲ ۸-۱۲ ۶-9 ۴-9 ۳-۶ ۳-۶ ۲.۵-۳ ۲.۵-۳ )m(ارتفاع نصب

COB جدول مشخصات

۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ توان چراغ
۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۱.۳۶ ۱.۱۳ ۰.9 ۰.۸۱ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۰.۲۲  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰  )PCS( تعداد SMD مورد استفاده

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ )W( SMDتوان اسمی 
۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ )W( توان اسمی سیستم 

۲۴-۳۶ )V-DC( LED ولتاژ کارکرد ماژول
۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی

۳۶۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۲۰۰۰ 9۶۰۰ ۶۰۰۰  )LM( شار نوری اسمی
CRI>80 ضریب وضوح رنگ

۳۰۰۰ - ۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

۲۰-۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(
۵۰۰۰۰ )hrs( طول عمر اسمی

IP65 درجه آب بندی
۲۱ ۲۱ ۱۱.۵ ۱۱.۵ ۱۱.۵ ۵.7۵ ۵.7۵ ۵.7۵ ۳.7۵ )Kg(وزن کامل چراغ

۱۵-۲۰ ۱۵-۲۰ ۱۳-۱۵ 9-۱۳ 9-۱۳ 9-۱۳ 7-9 7-9 ۵-7 )m(ارتفاع نصب

۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ توان چراغ
۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۰.9 ۰.۸۱ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۰.۲7 ۰.۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۳  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
PF>0.95 ضریب توان

۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰  )PCS( مورد استفاده SMD تعداد
۴ ۴ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱  SMD تعداد ماژول 

1 )W( SMDتوان اسمی 
۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ )W( توان اسمی سیستم 

۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی
۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۲۰۰۰ 9۶۰۰ 7۲۰۰ ۶۰۰۰ ۴۸۰۰ ۳۶۰۰  )LM( شار نوری اسمی

CRI>80 ضریب وضوح رنگ
۳۰۰۰-۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

۶۰-۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(
۵۰۰۰۰ )Hrs( طول عمر اسمی

IP65 درجه آب بندی
۱۲-۱۴ ۱۱-۱۳ ۱۰-۱۲ ۸-۱۲ ۶-9 ۳-۶ ۳-۶ ۳-۶ ۲.۵-۳ ۲.۵-۳ )m(ارتفاع نصب

SMD جدول مشخصاتSMD جدول مشخصات

COBSMDCOBSMD
COB جدول مشخصات

Indoor LightingStreet Lighting
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7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ توان چراغ
۲۳۰/۵۰ )AC/HZص-V( ولتاژورودی اسمی 

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰ )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۰.۳۱ ۰.۲7 ۰.۲۲ ۰.۱۳ ۰.۰9 ۰.۰۶ )A(جریان ورودی نامی

>90% راندمان
PF>0.95 ضریب توان

7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ )PCS(مورد استفاده High Power LED تعداد
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ )W( High Power LED توان اسمی

7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۱۵ )W(توان اسمی سیستم
15%-> )THD(اعوجاج هارمونیکی

۲۴ - ۳۶  )V-DC( LED ولتاژ کارکرد ماژول
۱۲۰ )LM/W(بهره نوری اسمی

۸۴۰۰ 7۲۰۰ ۶۰۰۰ ۳۶۰۰ ۲۴۰۰ ۱۸۰۰ )LM(شار نوری اسمی
98% ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت

CRI>80 ضریب وضوح رنگ
۳۰۰۰-۶۰۰۰ )K°(دمای رنگ

 ۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(
۵۰۰۰۰ )hrs(طول عمر اسمی

IP65 درجه آب بندی
۶ ۶ ۶ ۲.۴ ۲.۴ ۲.۴ )Kg(وزن کامل چراغ

استیل چنس پیچ و مهره ها
ø370,H310 ø370,H310 ø370,H310 ø242,H215 ø242,H215 ø242,H215 )mm(ابعاد خارجی

۵-۸ ۵-7 ۳-۶ ۳ ۲.۵ ۲.۵ )m(ارتفاع نصب

High Power LED جدول مشخصات

 چراغ های پارکی
Park Lighting Projectors

۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ 7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ توان چراغ
۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۱.۳ ۰.9 ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۱ ۰.۲7 ۰.۲۲ ۰.۱۳  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
PF>0.95 ضریب توان

۶ ۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱  )PCS( تعداد COB مورد استفاده
۵۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ 7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ )W( COBتوان اسمی 

۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ 7۰ ۶۰ ۵۰ ۳۰ )W( توان اسمی سیستم 
۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی

۳۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۲۰۰۰ ۸۴۰۰ 7۲۰۰ ۶۰۰۰ ۳۶۰۰  )LM( شار نوری اسمی
CRI>80 ضریب وضوح رنگ

۳۰۰۰ - ۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

9۰-۱۲۰ زاویه تابش نور سیستم)درجه(

۵۰۰۰۰ )hrs( طول عمر اسمی
IP65 درجه آب بندی

۱۵ ۱۲.۱ 7.7 7.۵ 7 ۳ ۲.۴ ۲.۲ ۲ )Kg(وزن کامل چراغ
۲۰-۱۵ ۲۰-۱۵ ۱۵-۱۳ ۱۳-9 ۱۳-9 ۱۳-9 9-7 9-7 7-۵ )m(ارتفاع نصب

پروژکتورها

۱۰۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ توان چراغ

۲۳۰/۵۰  )V-AC/HZ( ولتاژورودی اسمی

9۰-۲۶۰/۵۰-۶۰  )V-AC/HZ( محدوده ولتاژورودی
۴.۵ ۳.۶ ۲.7 ۱.۸۱ ۱.۳۶ ۰.9 ۰.۸۱ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۰.۲7 ۰.۲۲ ۰.۱۸ ۰.۱۳  )A( جریان ورودی نامی

>90% راندمان
PF>0.95 ضریب توان

۱۰۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰  )PCS( تعداد SMD مورد استفاده
۲۰ ۱۶ ۱۲ ۸ ۶ ۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱  SMD تعداد ماژول
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ )W( SMDتوان اسمی 

۱۰۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ )W( توان اسمی سیستم 

۱۲۰  )LM/W( بهره نوری اسمی
CRI>80 ضریب وضوح رنگ

۳۰۰۰ - ۶۰۰۰ )K o ( دمای رنگ 

زاویه تابش نور سیستم)درجه( ۲۰,۴۰,۶۰,9۰,۱۲۰

۵۰۰۰۰ )hrs( طول عمر اسمی
IP65 درجه آب بندی

۶۰ ۴۸ ۳۶ ۲۴ ۱۶ ۱۲ ۸.۵ ۸.۵ 7.۵ 7.۵ 7.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ )Kg(وزن کامل چراغ
۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۲۵-۳۰ ۱۰-۲۵ ۱۰-۲۵ ۶-۱۵ ۶-۱۰ ۲.۵-۶ ۲.۵-۶ ۲.۵-۶ ۲.۵-۶ )m(ارتفاع نصب

SMD جدول مشخصات

COB جدول مشخصات
SMDCOB
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We Are Lighting 
the World
پایه چراغ های روشنایی

مورد مصرف گاردریل:

جهت استفاده در بزرگراه ها، داخل شهرها و بلوارها تمامی مراحل 
ساخت گاردریل زیر نظر کارشناسان فنی انجام می گیرد.

از انــواع گــاردریل هــای ساختی شرکت روئین نور می توان به 
گاردریل های دو موج و سه موج اشاره کرد. گفتنی است پوشش 

گاردریل ها مطابق با استاندارد و گالوانیزه گرم می باشد.

گـاردریـل

گاردریل سامانه ای نرده وار است که در کنار راه ها نصب می شود 
کند.  جلوگیری  راه  مسیر  از  روندگان  و  خودروها  انحراف  از  تا 
همچنین به منظور کاهش میزان خسارات و تلفات ناشی از انحراف 
به کار می رود. خاصیت  از سقوط در پرتگاه  خودرو و جلوگیری 
انعطاف پذیری گاردریل باعث جذب انرژی شده و به کاهش شدت 
تصادف می انجامد. محل های نصب گاردریل بیشتر لبه کناری 
پرتگاه ها، محور میانی آزادراه و بزرگراه، دو طرف مسیرهای با پیچ 

تند و قوس های پی در پی و معابر دارای شیب تند است.

Guard rail
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 پایه های دکوراتیو

زیبایی و دوام و رنگ آمیزی کاسیک این پایه ها، موجب افرایش 
رضایت مشتریان داخلی و خارجی شده است. 

لذا به دلیل طراحی خاص این نوع پایه ها، این شرکت موفق به 
صادرات این محصول به کشور های همسایه از جمله عراق 

شده است.

Decorative base

طرح پاریس طرح دماوند

Re 01

Re 02

Re 03

جهت بازدید مدل های تکمیلی
 به سایت شرکت مراجعه شود.

» »

ارتفاع ۳ ، ۴ ، 9 ، ۱۲ و ۱۵ متری

پوشش رنگ پلی اورتان

طرح و رنگ آمیزی مطابق با اصول زیباسازی شهر

دارای کاورینگ آلومینیومی 

امکان طراحی و ساخت مدل های جدید با توجه به درخواست مشتری

مشخصات فنی محصول 

www.roueinnoor.ir                 
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طرح هخامنـش «
Hakhamanesh

طرح کهکشـان«
Kahkeshan
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طرح ماهور«
Mahor

پایه چراغ های تزئینی و پارکی 

 کاربرد:
 جهت تزئین و ایجاد روشنائی مطلوب و دلنشین در پارک ها، میادین، بلوارها و ...

ارتفاع این چراغ ها درسه نوع ۱ متر ،۱/۵ متر و ۳ متری می باشد. 

استفاده از جدیدترین چراغ های کم مصرف و LED در مدل های مختلف

پوشش بدنه رنگ الکترواستاتیک با ضمانت یکساله

طراحی و تولید مدل های جدید با توجه به درخواست مشتری

مشخصات فنی محصول 

Stand up and park lights
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»

»

طرح سیروان

طرح دلفین

Sirvan

Dolfin

طرح یاقوت«
Yaghot

طرح نیاز«
Niyaz

طرح فانوس«
Fanous
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طرح سورن«
Soren

طرح تارا«
Tara
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طرح آسـا«
Asa

طرح مهتاب«
Mahtab

طرح آوش«
Avash
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طرح شفق«
Shafagh

طرح اهورا«
Ahora
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طــراحی روشنایی بــا استفاده از نـرم افـزار

در ایــن واحــد از شــرکت مهندســی روئیــن نــور آریــا، پــان اجــرای روشــنایی از کارفرمــا دریافــت، و بــه 
کمــک نــرم افزارهــای روشــنایی، بهتــــرین حالــت چیدمــان و انتخاب نــوع چراغ، بر اســاس میــزان لوکس 

مناســب و درخواســتی تعییــن مــی گــردد.
طراحــی روشــنایی قبــل از اجــرای پــروژه هــا، نقــش مهمــی در اجــرای بهتــر و مناســب پــروژه هــای 

روشــنایی ایفــا مــی کنــد.

DIALUX

طرح آذرخش«
Azarakhsh
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ثبت شده در وندور لیست: 

شرکت توانیر

توزیع برق خراسان جنوبی

توزیع برق اهواز

توزیع برق آذربایجان غربی

توزیع برق همدان 

توزیع برق کرمانشاه

توزیع برق کهکیلویه و بویر احمد 

توزیع برق مازندران 

توزیع برق استان مرکزی 

توزیع برق گیان 

توزیع برق سمنان

 توزیع برق یزد

توزیع برق اردبیل 

توزیع برق بوشهر

توزیع برق آذربایجان شرقی 

پتروشیمی شیراز

نفت وگاز گچساران

نفت زاگرس جنوبی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

زاگرس جنوبی

پتروشیمی رازی

پاالیش نفت آبادان

پاالیش نفت الوان 

پتروشیمی تبریز

فوالد خوزستان 

پاالیش نفت بندر عباس

پارس جنوبی

پتروشیمی بندر امام 

سازمان استانی ورزشی کشور

فوالد اکسین 

شرکت گل گهر سیرجان 

مس سرچشمه کرمان

پتروشیمی شازند

پاالیش گاز جم

پتروشیمی جم

نیروگاه آب و برق کیش

پتروشیمی لرستان 

پتروشیمی کرمانشاه 

توزیع برق قزوین 

شرکت ملی نفت ایران 

توزیع برق زنجان

فوالد زرند ایرانیان

توزیع برق سیستان و بلوچستان

فوالد سیرجان ایرانیان

توزیع برق شمال کرمان

پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی اروندان

فوالد شادگان

شرکت انتقال گاز ایرانیان

توزیع برق هرمزگان

توزیع برق کردستان

توزیع برق البرز

توزیع برق چهارمحال بختیاری

شهرداری مشهد

توزیع برق ایام
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شرکت روئین نور آریا

خیابان صنعتگران غربی

شرکت روئین نور آریا

ورودی

کارخانه شماره ۲:
 کیلومتر ۳۰ جاده اراک - تهران، شهرک صنعتی شماره ۳

همراه : ۰۹۱۸۸۶۲۱۹۲۱

کارخانه شماره ۱: 
کیلومتـر ۵ جاده اراک - تهران، شهرک صنعتی قطب، کدپستی: ۳۸۱۹۹۵۴۷۳۱ 

تلفن:  99 -۳۴۱۳۴۴9۰ )۰۸۶(    همراه: ۰۹۱۲۸۲۴۱۱۲۶-۲۷

Pioneering In The Light Industry
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صنعتگران غربی
خیابان 

ی اراک
2۵ کیلومتر

- تهران
ک 

ن ارا
اتوبا

شرکت روئین نور آریا

ابتدای جاده اراک - تهران


