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l نخســـتین و بزرگتریـــن شـــرکت تولیـــد کننـــده المـــپ در کشـــور و پیدایـــش آن 
ـــا مشـــارکت توشـــیبای ژاپـــن ب

l شبکه فروش گسترده و حضور در سراسر کشور به واسطه شبکه فروش 
نمایندگی در سراسر ایران جهت بازار عمده فروشان و 3 شرکت پخش سراسری 
عمومی و تخصصی جهت پوشش بازار خرده فروشان با پوشش نزدیک به 60 شعبه

انواع  در  عمق ساخت  و  تولید  و گنجایش  خطوط  با  4 کارخانه  بهره برداری   l
المپ، حباب، تیوب، Gas Tube، آلومینیوم، پالستیک، قالبسازی 

انواع المپ و چراغ های فوق  تولید و عرضه متنوع ترین سبد محصوالت در   l
 ،)HID( گازی   ،FPL فلورسنت،   ،)CFL(کم مصرف المپ های   ،)LED( کم مصرف 

 IoT هالوژن، رشته ای، روشنایی هوشمند، محصوالت هوشمند
l دریافت تائید از سازمان ملی استاندارد ایران )ISIRI( به عنوان اولین تولیدکننده المپ
l نزدیک به نیم قرن پیشتازی، حضور پیوسته و مستمر در صنعت روشنایی

l حضور در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1374
l موفق به دریافت تأییدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به 

عنوان آزمایشگاه همکار
l حضور در کشورهای آسیای میانه و همجوار از جمله عراق، تركمنستان و افغانستان

 ROHS ،CE ،ISO:9001 ،ISO:10004 بین المللی  گـواهینامه های  دارای   l
،ISO:10002 ،ISO:14001

l رعایـــت حقـــوق مصرف کننـــدگان، دارای گواهینامـــه و تندیـــس از ســـازمان 
حمایـــت از مصرف کننـــده

ـــی نظرســـنجی مردمـــی برندهـــای  ـــن دردوره هـــای متوال l دریافـــت تندیـــس زری
محبـــوب مصرف کننـــدگان
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شبکه های فروش
شركت المپ پارس شهاب، اولین و بزرگترين توليدكننده المپ و چراغ با بيش از 300 نوع »محصول« به منظور راحتی خريداران و در دسترس بودن، اقدام به توزيع محصوالت در 

سراسر كشور، از طريق شبکه های فروش گوناگون شامل: نمايندگی، پخش سراسری )مويرگی(، فروش مستقیم به سازمان ها و ادارات می نماید. 
همچنین در راستای آسان کردن گزینش و خرید محصول و نیز کاهش آلودگی های زیستی ناشی از رفت و آمد و کاهش اتالف وقت مصرف کنندگان، مشتریان محترم میتوانند 

خرید خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

خدمات پس از فروش و گارانتی
ارائـــه محصـــوالت بـــا کیفیـــت و جلـــب رضایـــت مشـــتریان، همـــواره ســـرلوحه کلیـــه اقدامـــات و فعالیت هـــای شـــرکت المـــپ پـــارس شـــهاب بـــه عنـــوان اولیـــن و بزرگتریـــن 

تولیدکننـــده محصـــوالت روشـــنایی در کشـــور قـــرار دارد.
از جمله ویژگی هایی که شرکت المپ پارس شهاب را در ارائه این خدمت به مشتریان محترم متمایز می نماید، شامل موارد زیر می باشد:

l کیفیت مناسب محصوالت
l پاسخگویی به موقع به مشتریان جهت گارانتی و رسیدگی به محصوالت مرجوعی در جهت تضمین رضایت مشتریان

l قابل اعتماد و واقعی بودن گارانتی محصوالت و تعهد نسبت به انجام خدمات گارانتی و تعویض محصوالت در مراکز سراسری
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خدمـــات آزمایشـــگاه پـــارس شـــهاب

سازمان  از  تأییدیه  اخذ  به  موفق   1387 سال  در  شهاب  پارس  المپ  شرکت 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه همکار گردید و هر سال با 
افزایش حوزه خدمات خود، افتخار ارائه خدمات تست و بازرسی و بررسی انطباق 
با استانداردهای ملی و بین المللی انواع تجهیزات روشنایی را به تولیدکنندگان، 

واردکنندگان و دیگر متقاضیان دارد.
آزمایشگاه پارس شهاب با تجهیزات کامل و پیشرفته آزمون، کادر فنی مجرب و 
متخصص و با استفاده از دانش روز، بزرگترین  آزمایشگاه مجهز جهت  انجام 
آزمون های عملکردی، ایمنی و تعیین معیار مصرف انرژی انواع المپ ها  مطابق 
با استانداردهای مربوطه، به ویژه انواع المپ های LED مطابق با استانداردهای 
ملی 20422 و 14434 می باشد.به منظور تضمین نتایج آزمون، تمامی تجهیزات 
و  داخلی  تأمین کنندگان  بهترین  از  واحد  این  در  استفاده  مورد  دستگاه های  و 
خارجی و با سطح کیفیت بسیار باال تهیه شده است. این تجهیزات و دستگاه ها 
و  تأیید صالحیت شده، کالیبره می گردند  توسط شرکت های  دوره ای  به صورت 

مابین دوره های کالیبراسیون نیز مورد صحه گذاری داخلی قرار می گیرند.
و   LED المپهای  انواع  جهت   20422 ملی  استاندارد  شدن  اجباری  به  توجه  با 
در  نورپردازی  گسترش  و   LED المپ  با  سنتی  المپ های  جایگزینی  همچنین 
اندازه گیری که  از دستگاه های  استفاده  به  نیاز  اداری،  اماکن  و  خیابان ها، منازل 
قادر به انجام آزمون های اندازه گیری شدت نور و زاویه تابش و زاویه دید و سایر 

پارامترهای مربوط به طراحی روشنایی می باشد امری اجتناب ناپذیر است.
دراین راستا شرکت المپ پارس شهاب توانایی انجام کلیه آزمون های مربوط به 
با دستگاه های پیشرفته و به روز علی الخصوص بندهای  استاندارد ملی20422 
مرتبط با زاویه و شدت نور را دارا می باشد. این شرکت با تجهیز آزمایشگاه همکار 
و چراغ  انواع المپ  آزمون جهت   نیاز  به دستگاه های مورد  از سال 1393  خود 
LED قادر به ارائه خدمات در خصوص  اطالعات مورد نیاز طراحی روشنایی نیز 

می باشد.

 Pars Shahab
Laboratory Services
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امـــروزه در صنعـــت روشـــنایی؛ بـــا تخصصـــی شـــدن نیـــاز بـــه کارُبردهـــای گوناگـــون 
نـــور و روشـــنایی، ورود المپ هـــای نویـــن پُربـــازده و چنـــدکاره، مدیریـــت بهینـــه 
ــمند،  ــون )هوشـ ــامانه های گوناگـ ــری سـ ــه کارگیـ ــرورت بـ ــرژی و ضـ ــرف انـ مصـ
خورشـــیدی، طراحـــی روشـــنایی ...(، خدمـــات فنی–مهندســـی روشـــنایی، بیـــش 
از پیـــش مـــورد نیـــاز می باشـــد. از ایـــن رو، شـــرکت المـــپ پـــارس شـــهاب، بـــه 
عنـــوان اولیـــن و بزرگتریـــن تولیدکننـــده المـــپ در کشـــور، افـــزون بـــر عرضـــه 
متنوع تریـــن ســـبد انـــواع المـــپ، اقـــدام بـــه افـــزودن خدمـــات فنی-مهندســـی 

بـــه ســـبد فرآورده هـــای خـــود نمـــوده اســـت.
ــه  ــرن تجربـ ــم قـ ــه نیـ ــتوانه نزدیـــک بـ ــا پشـ ــهاب بـ ــارس شـ ــرکت المـــپ پـ شـ
در صنعـــت روشـــنایی، داشـــتن ســـبد محصـــوالت متنـــوع و همگامـــی بـــا 
پیشـــرفت های تکنولوژیکـــی روز دنیـــا و همچنیـــن بهره منـــدی از متخصصیـــن 
کارآزمـــوده و آزمایشـــگاه های مجهـــز پیشـــرفته، اکنـــون ارائـــه خدمتگـــری 
ـــرایط  ـــا ش ـــدگان، ب ـــی مصرف کنن ـــاز نهای ـــا نی ـــب ب ـــنایی؛ متناس ـــای روش راهکاره

آســـان و مقـــرون بـــه صرفـــه را آغـــاز نمـــوده اســـت.

خدمتگـــری راهکارهـــای روشـــنایی شـــامل خدمـــات فنی–مهندســـی بـــرای 
می باشـــد: زیـــر  راهکارهـــای 

l راهـــکار طراحـــی روشـــنایی و نورپـــردازی )نـــور مناســـب بـــرای هـــر کارُبـــرد بـــا 
المـــپ درســـت و مناســـب آن( 

ــزای  ــای اجـ ــه جـ ــنایی بـ ــت روشـ ــه )دریافـ ــنایی یکپارچـ ــروش روشـ ــکار فـ l راهـ
ــنایی(  ــده روشـ ــکیل دهنـ تشـ

l راهـــکار طراحـــی ســـامانه روشـــنایی هوشـــمند )دریافـــت روشـــنایی کـــه 
هوشـــمند و همـــراه بـــا صرفه جویـــی اســـت(

ــت  ــا مدیریـ ــراه بـ ــنایی همـ ــن روشـ ــرژی )تامیـ ــت انـ ــرارداد مدیریـ ــکار قـ l راهـ
و  پُربـــازده  بـــه کارگیـــری المپ هـــای نویـــن  راه  از  انـــرژی  بهینـــه  مصـــرف 
ــه  ــه اولیـ ــرمایه گذاری و هزینـ ــت سـ ــرف و بازپردخـ ــوق کم مصـ ــامانه های فـ سـ

از محـــل صرفه جویـــی در قبـــض ماهیانـــه هزینـــه  بـــرق(

خدمتگری راهکارهای روشنایی



راهکار طراحی روشنایی و نورپردازی
اگر از نور کامل و طبیعی خورشید که گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای 
به  روشنایی  و چراغ های  از نورهای مصنوعی  استفاده  دیگر نیست صرفنظر کنیم، 
نیازی ضروری و همیشگی تبدیل شده است. به خصوص نقش نورپردازی در معماری 
روشنایی  تامین  ضرورت  می نماید.  جذاب  و  مهم  بسیار  شهری  و  بیرونی  داخلی، 
گردید  موجب  امروزی  شهری  زندگی  در  نورپردازی  اهمیت  و  اختصاصی  و  عمومی 
شرکت پارس شهاب اقدام به ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه روشنایی 

و نورپردازی توسط متخصصین مجرب نماید.

11

عمده فعالیت های قابل ارائه:
ـــردازی و  ـــنایی، نورپ ـــتانداردهای روش ـــا اس ـــود ب ـــنایی موج ـــتم روش ـــت سیس l مطابق

ـــی ـــرح اصالح ـــه ط ارائ
l ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

ــای  ــردازی در زمینه هـ ــنایی و نورپـ ــای روشـ ــرای پروژه هـ ــی و اجـ ــاوره، طراحـ l مشـ
معابـــر عمومـــی و اختصاصـــی، مســـکونی، اداری، تجـــاری، صنعتـــی، پل هـــا و 
مکان هـــای  مذهبـــی،  مکان هـــای  فرهنگـــی،  و  تفریحـــی  مکان هـــای  تونل هـــا، 

ورزشـــگاه ها  و  بیمارســـتان ها  هتل هـــا،  تاریخـــی، 

راهکار قرارداد مدیریت انرژی
المپ های  به کارگیری  راه  از  انرژی  بهینه  با مدیریت مصرف  روشنایی همراه  تامین 
نوین پُربازده و سامانه های فوق کم مصرف و بازپردخت سرمایه گذاری و هزینه اولیه 

از محل صرفه جویی در قبض ماهیانه هزینه  برق.

l صرفه جویــی در مصــرف انــــرژی بـــرق و سرمایــه های ملــی
l کـــــاهـــش آالیـنـــدگــــی هـــای مـحیـــط زیـــســـت

l بهینــــه ســـازی روشنـــایــی بــا تــوجــه به کاربری فضـا
l بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی در هزینه قبض برق

مشـاهده خدمتگـری راهکارهای روشـنایی



و  قطـــع  برابـــر  در  مقـــاوم 
ـــرق و کلیدزنـــی  وصـــل مکـــرر ب
در مقایســـه بـــا المپ هـــای 
ــت ــرف و فلـورسنــ کــم مصــ

12



13

مشـاهده پایـگاه داده هـای پـارس شـهابراهنمـــای تعاریـــف و عالئـــم  اختصـــاری

شــار  المــپ  یــك   :)I(نــور شــدت 
بــا  و  جهــات  تمــام  در  را  نــوری 
شــدت و ضعــف متفــاوت منتشــر 
یــك  یافتــه در  انتشــار  می كنــد، میــزان نــور 
جهــت خــاص در فضــا را شــدت نــور می گوینــد.

cd » واحد شدت نور» كاندال

شـــار نـــوری )Φ(: كل نـــور خـــارج 
در  نـــوری  منبـــع  یـــك  از  شـــده 
ــات در  ــام جهـ ــان در تمـ ــد زمـ واحـ
ـــار نــــــوری می گوینـــد. هـــر چــــــــه  فضـــا را شــــ
شـــار نـــوری یـــك المـــــــپ بیشـــتر باشـــــد المـــپ 

پـــر نورتـــر اســـت.
lm »واحد شار نوری »لومن

به  تابش  زاویه   :)deg(تابش زاویه 
زاویه ای گفته می شود که انتشار نور، 
محدود به اندازه آن زاویه می باشد.
در مورد دوچراغ یکسان، چراغی که زاویه تابش 
دارد. بیشتری  نور  شدت  باشد،  داشته  کمتری 

اســـاس  بر   :)IP(حفاظـــت درجـــه 
درجه  المللی،  بین  اســـتانداردهای 
 IP حـــروف  با  تجهیزات  حفاظـــت 
به همـــراه دو عدد نشـــان داده می شـــود که 
عـــدد اول ســـمت چپ نشـــان دهنـــده درجه 
حفاظـــت در برابر ورود اجســـام خارجی و گرد 
و غبـــار و عـــدد دوم نمایانگر میـــزان حفاظت 

در برابـــر ورود آب و رطوبت اســـت.

شـــدت روشـــنایی )E(: مقـــدار شـــار
ســـطح واحـــد  بـــه  كـــه  نـــوری   
 )1 متــــر مربـــــع( می رســـد را شــــدت 
روشنایــــی می گوینــــد و بـــا E نشــــان مـــی دهنـــد.

Lux »واحد شدت روشنایی »لوکس

ضریب تـــوان جابجایی)PF(: ضریب 
 AC توان در یک سیســـتم الکتریکی
، به نســـبت توان واقعـــی به توان 
ظاهـــری گفته میشـــود و مقـــداری بین صفر 
تا یـــک دارد. توان واقعـــی، توانایی یک مصرف 
کننده بـــرای تبدیل انـــرژی الکتریکـــی به دیگر 
شـــکل های انرژی و توان ظاهـــری در اثر وجود 
اختـــالف بین ولتـــاژ و جریـــان پدیـــد می آید.

عددی  رنگ  دمای   :)K( رنگ  دمای 
بیان  کلوین  حسب  بر  که  است 
می شود و به نوعی بیان کننده رنگ 
نور خروجی می باشد. هرچه این عدد باالتر باشد 
و  به محدوده رنگ های سفید  رنگ نور بیشتر 
کوچکتر  عدد  این  هرچه  و  است  نزدیکتر  سرد 
باشد رنگ نور به محدوده رنگهای گرم ) نظیر رنگ 
التهابی( نزدیکتر است از المپ های  نور ناشی 

K  »واحد دمای رنگ »کلوین

شـاخص نمـود رنـگ: عددی اسـت که 
نشان می دهد به چه میزان رنگ اشیا 
زیـر نـور یـک المپ، بـه رنگ اسـتاندارد 
آن هـا )یعنـی زیـر نـور خورشـید( نزدیک تـر اسـت.
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نـور  بـا  و  انـرژی  پاییـن  بسـیار  بـا مصـرف  پـارس شـهاب  LED حبابـی  المپ هـای 
کامـالً یکنواخـت، جایگزیـن بسـیار مناسـبی بـرای المپ هـای رشـته ای و کم مصـرف 
می باشـند. ایـن محصـوالت قابـل نصـب بـر روی سـرپیچ های معمولـی می باشـند.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

A80 -A70  - A60  حبابــی LED المپ های
9W - 12W - 15W - 20W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

A80 -A70 - A60 حبابی LED مشاهده اطالعات  المپ

LED Bulb
Series

20 وات15 وات15 وات12 وات9 واتمـــدل
)W( 912151520توان

A60A60A60A70A80نوع حباب

)lm( 8001150135013501800شار نوری
)mA( 70959013090جریان

)deg( 215200210210210زاویه تابش
E27E27E27E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 912151520مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMDSMD

)mm(  D x L  60ابعاد  X 10960  X 12060 X 12070 X 13480 X 151
+A+A+A+A+Aرتبه انرژی

6050505025تعداد در کارتن
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ســــری المــــپ های حبـابــــی
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نـور  بـا  و  انـرژی  پاییـن  بسـیار  بـا مصـرف  پـارس شـهاب  LED حبابـی  المپ هـای 
کامـالً یکنواخـت، جایگزیـن بسـیار مناسـبی بـرای المپ هـای رشـته ای و کم مصـرف 
می باشـند. ایـن محصـوالت قابـل نصـب بـر روی سـرپیچ های معمولـی می باشـند.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

A67 حبــــابــــــی LED المـــپ هـــــای
15W - 20W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED Bulb
Series

A67 حبابـــی   LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

20 وات15 واتمـــدل
)W( 1520توان

A67A67نوع حباب

)lm( 13501800شار نوری
)mA( 70180جریان

)deg( 210210زاویه تابش
E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 1520مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  67ابعاد  X 12667  X 143
+A+Aرتبه انرژی

5025تعداد در کارتن
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ســـری المپ های گرد )کروی(
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المـپ هـایLED  گـرد )کـروی( پارس شـهاب بـا بدنه فلـزی دارای توان انتقـال حرارت 
بـاال بـه خـارج از المـپ بـه منظـور حفـظ طـول عمـر و کیفیـت باالتـر مـی باشـند. 
همچنیـن اسـتفاده از درایـور ایزولـه در ایـن المپ ها بـا بدنه فلزی موجـب افزایش 
ایمنـی و رفـع خطـر بـرق گرفتگـی یـا شـوک الکتریکـی در مصـرف کننده، طـول عمر 

باالتـر و صرفـه جویـی بیشـتر مـی گردد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکن تجاری و بازار

ـــروی( ـــرد  )کــ ـــای LED گـــ المــــــپ هــ
25W - 30W - 50W - 60W - 70W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

70 وات60 وات50 وات30 وات25 واتمـــدل
)W( 2530506070توان

)lm( 25003000500060006500شار نوری
)mA( 115135220260جریان-

)deg( 200130130140140زاویه تابش
E27E27E27E40 / E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 2530506070مصرف انرژی
0.9≤0.9≤0.9≤0.9≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMDSMD

)mm(  D x L  100ابعاد  X 163.5120  X 189150 X 226.5165 X 236165 X 236
+A+A+A+A+Aرتبه انرژی

1812866تعداد در کارتن

)کـــروی( گـــرد   LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

LED
Globe
Series

کارخانجات
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ســــری المــــپ های استوانه ای
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المپ هــای  LED اســتوانه ای  پــارس شــهاب بــا مصــرف بســیار پاییــن انــرژی، 
)HID(جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای المپ هــای رشــته ای، کم مصــرف و گازی
می باشــند. ایــن محصــوالت دارای زاویــه تابــش بیشــتری بــه نســبت المــپ هــای 
حبابــی )کــروی( مــی باشــند کــه بســته بــه نیــاز و نــوع مصــرف مــی تواننــد مــورد 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق اس

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

اسـتـــوانـــــه ای  LED المـــپ هــــــای 
25W - 30W - 40W - 50W - 60W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

60 وات50 وات40 وات30 وات25 واتمـــدل
)W( 2530405060توان

)lm( 25002700320040006000شار نوری
)mA( 120125170210265جریان

)deg( 222220240260250زاویه تابش
E27E27E27E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 2530405060مصرف انرژی
0.9≤0.9≤0.9≤0.9≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMDSMD

)mm(  D x L  80ابعاد  X 153100  X 176118  X 206138  X 259138  X 270
+A+A+A+A+Aرتبه انرژی

18121286تعداد در کارتن

ای اســـتوانه   LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

LED
Cylindrical
Series

23



ســــری المــــپ های استوانه ای

24



المپ هــای  LED اســتوانه ای  پــارس شــهاب بــا مصــرف بســیار پاییــن انــرژی، 
 )HID( جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای المپ هــای رشــته ای، کم مصــرف و گازی
می باشــند. ایــن محصــوالت دارای زاویــه تابــش بیشــتری بــه نســبت المــپ هــای 
ــورد  ــد م ــی توانن ــرف م ــوع مص ــاز و ن ــه نی ــته ب ــه بس ــند ک ــی باش ــروی( م ــرد )ک گ

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق اس

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکـــن اداری

تجاری اماکن 

اسـتـــوانـــــه ای  LED المـــپ هــــــای 
70W- 90W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

90 وات70 واتمـــدل
)W( 7090توان

)lm( 65008300شار نوری
)mA( 285370جریان
E40E40نوع سرپیچ

)Wh( 7090مصرف انرژی
0.9≤09≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  138ابعاد  X 251139  X 269
+A+Aرتبه انرژی

66تعداد در کارتن

کارخانجات

w w w. p a r s s h a h a b . c o m

ای اســـتوانه   LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

LED
Cylindrical
Series

25



ســــری المــــپ های ســـفینه ای

26



المـپ هـای LED سـفینه ای پـارس شـهاب  دارای زاویـه تابـش کـم و شـار نـوری باال 
مـی باشـد. ایـن محصـول قابلیـت اسـتفاده در ارتفـاع و هـم چنیـن کاربری هایـی 

نظیـر نورپـردازی موضعـی و نمایـش بهتـر اجسـام را پدیـد مـی آورد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

کارخانجاتبیمارستان ها

تجاری اماکن 

ــه ای  ــای LED سفـیـنــــ المـــــــپ هـــ
30W - 40W - 50W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED سفینـــــه ای مشـــــاهده اطالعـــــات  المـــپ 

LED
Mushroom
Series

50 وات40 وات30 واتمـــدل
)W( 304050توان

)lm( 270036004400شار نوری
)mA( 240325400جریان

)deg( 110110110زاویه تابش
E27E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 304050مصرف انرژی
1400 <1150 <850 <شدت نور

0.9≤0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMD

)mm(  D x L  130ابعاد X 120150 X 134170 X 148
+A+A+Aرتبه انرژی

12126تعداد در کارتن

27



28

ســــری المــــپ های فیالمنتـــی



المـــپ LED  فیالمنتـــی پـــارس شـــهاب بـــا مصـــرف بســـیار پاییـــن انـــرژی 
ــای  ــرای المپ هـ ــبی بـ ــن مناسـ ــت  جایگزیـ ــال یکنواخـ ــور کامـ ــا نـ و بـ
ــه ای ،  ــش 320 درجـ ــه تابـ ــند. زاویـ ــرف می باشـ ــم مصـ ــته ای و کـ رشـ
بهـــره نـــوری بـــاال و ظاهـــری زیبـــا  از جملـــه ویژگـــی هـــای ایـــن مـــدل 

المـــپ می باشـــد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

8 واتمـــدل
)W( 8توان

)lm( 850شار نوری
)mA( 60جریان

)deg( 320زاویه تابش
E27نوع سرپیچ

)Wh( 8مصرف انرژی
0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیFilament

)mm(  D x L  60ابعاد X 105
++Aرتبه انرژی

20تعداد در کارتن

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

المـــــــــپ LED فیـــالمنـتـــــی
8W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

فیالمنتــــی  LED اطالعـــات  المـــپ  مشــاهــــده 

LED
Filament 
Series

29



30

ســــری المــــپ های اولیـــور



ــور  ــرژی و ن ــن ان ــیار پایی ــرف بس ــا مص ــهاب ب ــارس ش ــور پ ــای LED  اولی ــپ ه الم
ــرف و  ــم مص ــته ای، ک ــای رش ــپ ه ــرای الم ــبی ب ــن مناس ــت جایگزی ــال یکنواخ کام
بــه خصــوص جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای المــپ هــای گازی)HID( مــی باشــند. 
طراحــی ظاهــری و زاویــه تابــش 330 درجــه ایــن محصــول وجــه تمایــز آن بــا ســایر 
محصــوالت حبابــی در وات مشــترک اســت کــه کاربــری هــای مخصــوص بــه ایــن 

محصــول را تعریــف مــی نمایــد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هارستـوران ها کارخانجات

اماکن تجاری و  بازار

اولـیــــــور  LED اطالعـــــات  المـــــپ  مشـاهــــــده  ــور  ــای LED اولــیــــــــــ المــــــــپ هـــ
60W - 80W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

80 وات60 واتمـــدل
)W( 6080توان

)lm( 53007500شار نوری
)mA( 480630جریان

)deg( 330330زاویه تابش
E27E40نوع سرپیچ

)Wh( 6080مصرف انرژی
0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  98ابعاد  X 274121  X 308
+A+Aرتبه انرژی

66تعداد در کارتن

LED 
Oliver
Series
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گلســـا المــــپ های  ســــری 



المپ هـای LED گلسـا پـارس شـهاب بـا مصـرف بسـیار پایین 
جایگزیـن  یکنواخـت،  نـور کامـالً  بـا  و  بـاال  عمـر  انـرژی، طـول 
بسـیار مناسـبی بـرای المپ هـای کم مصرف گلسـا می باشـند. 
ایـن محصـوالت قابـل نصـب بـر روی سـرپیچ های معمولـی 

می باشـند.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هاکتــابخــانــهمـنــــازل  

اماکن تجاریکارخانجات

المـــــپ هــای LED گـلســـا 
40W - 70W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

گلســـا  LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

LED
Flower
Series

70 وات40 واتمـــدل
)W( 4070توان

)lm( 35006000شار نوری
)mA( 335540جریان
E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 4070مصرف انرژی
0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D  279328قطر
)mm(  L  111150طول

+A+Aرتبه انرژی

84تعداد در کارتن

33
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المــــپ های شمعی ســــری 



المپ LED شـمعی اشکی شفاف لنزی

المپ هـای LED شـمعی پارس شـهاب بـا ظاهری بسـیار زیبا بهتریـن جایگزین برای 
المپ هـای شـمعی رشـته ای و کم مصرف در تامین روشـنایی لوسـترهای کالسـیک 
حـرارت کمتـر؛  تولیـد  و  انـرژی  ایـن محصـول ضمـن مصـرف  و مـدرن می باشـد. 

روشـنایی بیشـتر و طـول عمـر باالتـری نسـبت بـه المپ هـای قدیمـی دارد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Candle
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

6W - 7W لنز ستاره ای         - لنز استوانه ای

مشاهده اطالعات  المپ LED شمعی اشکی شفاف لنزی

لنز استوانه ای شفاف 7 واتلنز استوانه ای شفاف 6 واتلنز استوانه ای شفاف 6 واتلنز ستاره ای شفاف 6 واتمـــدل
)W( 6667توان

)lm( 500500500600شار نوری
)mA( 45454553جریان

)deg( 200200200223زاویه تابش
E14E14E14E14نوع سرپیچ

)Wh( 6667مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  D x L  35ابعاد  X 12537  X 13438.5  X 131.538  X 137
+A+A+A+Aرتبه انرژی

50505050تعداد در کارتن

6W
85 درصد

صرفه جویی انرژی
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المــــپ های شمعی ســــری 



المپ LED شمـــــعی اشـــــکی مــات

المپ هـای LED شـمعی پارس شـهاب بـا ظاهری بسـیار زیبا بهتریـن جایگزین برای 
المپ هـای شـمعی رشـته ای و کم مصرف در تامین روشـنایی لوسـترهای کالسـیک 
حـرارت کمتـر؛  تولیـد  و  انـرژی  ایـن محصـول ضمـن مصـرف  و مـدرن می باشـد. 

روشـنایی بیشـتر و طـول عمـر باالتـری نسـبت بـه المپ هـای قدیمـی دارد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Candle
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

6W - 7W

مشـــاهده اطالعات  المپ LED شـــمعی اشکی مات

7 وات6 وات 6Type B وات Type Aمـــدل
)W( 667توان

)lm( 500500600شار نوری
)mA( 454553جریان

)deg( 290290250زاویه تابش
E14E14E14نوع سرپیچ

)Wh( 667مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMD

)mm(  D x L  35ابعاد  X 12538.5  X 131.138  X 137
+A+A+Aرتبه انرژی

505050تعداد در کارتن

85 درصد
صرفه جویی انرژی
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ســــری المــــپ های هالوژنی



COB هـــــالـــوژنـــــی   LED المــــــپ 

المپ هـــای LED هالوژنـــی پـــارس   شـــهاب، جایگزیـــن مناســـبی بـــرای المپ هـــای 
ـــنایی  ـــرای روش ـــول ب ـــن محص ـــت. ای ـــا اس ـــر المپ ه ـــواع دیگ ـــی و ان ـــتن هالوژن تنگس
عمومـــی، نورپـــردازی متمرکـــز و موضعـــی مناســـب اســـت. از ویژگی هـــای بـــازر 
ایـــن محصـــول می تـــوان بـــه طـــول عمـــر بـــاال و صرفه جویـــی بیـــش از %85 در 

ـــرد.. ـــاره ک ـــرژی اش ـــرف ان مص

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Spotlight
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

6W 
85 درصد

صرفه جویی انرژی

COB هالوژنـــی   LED اطالعـــات  المـــپ  مشـــاهده 

6 واتمـــدل
)W( 6توان

)lm( 500شار نوری
)mA( 50جریان

)deg( 38زاویه تابش
GU10نوع سرپیچ

)Wh( 6مصرف انرژی
0.7≤ضریب توان جابجایی

1100 <شدت نور

LED نوع تکنولوژیCOB

)mm(  D x L  49.75ابعاد  X 53.5
++Aرتبه انرژی

30تعداد در کارتن
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ســــری المــــپ های هالوژنی



SMD هالوژنـی LED المپ های

ـــبی  ـــن مناس ـــهاب، جایگزی ـــارس   ش ـــی پ ـــای LED هالوژن المپ ه
ـــا  ـــر المپ ه ـــواع دیگ ـــی و ان ـــتن هالوژن ـــای تنگس ـــرای المپ ه ب
اســـت. ایـــن محصـــول بـــرای روشـــنایی عمومـــی، نورپـــردازی 
ــازر  ــای بـ ــت. از ویژگی هـ ــب اسـ ــی مناسـ ــز و موضعـ متمرکـ
ـــی  ـــاال و صرفه جوی ـــر ب ـــول عم ـــه ط ـــوان ب ـــول می ت ـــن محص ای

ـــرد.. ـــاره ک ـــرژی اش ـــرف ان ـــش از %85 در مص بی

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Spotlight
Series

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکـــن اداری تجاریموزه و گالری  اماکن 

6W 
85 درصد

صرفه جویی انرژی

SMD LED هالوژنـــی  مشـــاهده اطالعـــات  المـــپ 

6 وات طرح 6COB واتمـــدل
)W( 66توان

)lm( 500500شار نوری
)mA( 5055جریان

)deg( 11038زاویه تابش
GU10GU10نوع سرپیچ

)Wh( 66مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

800 <190<شدت نور

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  49.75ابعاد  X 53.549.75  X 53.5
++A++Aرتبه انرژی

3030تعداد در کارتن

SMD 6 واتCOB 6 وات طرح
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FPL ســــــری المـــپ هـــــای



   LED )FPL( المــــپ هـــــــای اف پی ال

المپ هـای FPL LED پـارس شـهاب بـا مصـرف بسـیار پایین انـرژی و طراحـی جدید، 
مناسـب بـرای جایگزینـی المپ هـای FPL قدیمـی می باشـد. ایـن محصـوالت دارای 

نشـان اسـتاندارد، گـروه بـازده انرژی +A می باشـد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Linear
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

16W - 22W
85 درصد

صرفه جویی انرژی

FPL LED مشـــاهده اطالعـــات  المـــپ

22 وات16 واتمـــدل
)W( 1622توان

)lm( 16002100شار نوری
)mA( 130175جریان

)deg( 135135زاویه تابش
2G11  2G11 نوع سرپیچ

)Wh( 1622مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  420ابعاد  X 44545 X 44
2323ضخامت
+A+Aرتبه انرژی

2525تعداد در کارتن
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ســری المــپ های فلورسنتی



المـــپ های LED فلورسنتی یک طرفه

المپ هـای فلورسـنتی LED پـارس شـهاب با مصـرف بسـیار پایین انـرژی جایگزینی 
مناسـب بـرای المپ هـای فلورسـنت سـنتی بـدون نیـاز بـه تغییـر در سیم کشـی 
سـاختمان بـوده و بـه مراتـب دارای روشـنایی بیشـتر و یکنواخت تر نسـبت به آن ها 
می باشـند. ایـن محصوالت دارای نشـان اسـتاندارد، گروه بـازده انرژی +A می باشـند.

کاربردها:

72 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Linear
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

9W -18W
85 درصد

صرفه جویی انرژی

مشـــاهده اطالعات  المـــپ LED فلورســـنتی یک طرفه

18 وات9 واتمـــدل
)W( 918توان

)lm( 8001700شار نوری
)mA( 75135جریان

)deg( 180180زاویه تابش
G13 G13 نوع سرپیچ

)Wh( 918مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  600ابعاد  X 261200 X 26
+A+Aرتبه انرژی

2525تعداد در کارتن
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ــونی ــپ های ادیس ــری المـ سـ



تنگستن  بازگشت المپ های  ایده های جدید در حوزه نورپردازی،  از  یکی 
»ادیسونی«  نام  با  است که  LED فیالمنتی  المپ های  ابداع  و  رشته ای 
مشهور شده اند و امروزه بیشتر برای کاربرد های دکوراتیو استفاده می 

شوند.
المپ هایLED ادیسونی پارس شهاب با حبابی به رنگ کهربا، ترکیبی از 

تکنولوژی مدرن با المپ های رشته ای قدیمی است. 
های  رشته  مختلف  اشکال  ،طراحی  ها  حباب  انواع  با  ها  المپ  این 
فیالمنتی، دمای رنگ بسیار باال  ) K 2200( ،بهره وری انرژی بسیار عالی 

تداعی گر نور المپ های رشته ای قدیمی است .

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Decorative
Series 

المپ ادیسونی ST64 M-Typeالمپ ادیسونی ST64 Double Spiralالمپ ادیسونی G80 Double Spiralمـــدل
)W( 555توان

)lm( 250250250شار نوری
)mA( 404040جریان

)deg( 325330330زاویه تابش
E27E27E27نوع سرپیچ

)Wh( 555مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیFILAMENTFILAMENTFILAMENT

AAAرتبه انرژی

121212تعداد در کارتن

موزه و گالری رستـوران هامـنــــازل  

ادیســــونی   LED المـــــــپ های 
5W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

ادیســـونی  LED اطالعـــات  المپ هـــای  مشـــاهده 

اماکن تجاری
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ســـری المـــپ های ســه بعدی



المـپ هـای سـه بعـدی را روشـن کنیـد تـا یـک نمایـش آتـش بـازی دائمـی داشـته 
باشـید و خانـه خـود را بـه یـک دنیـای فـوق العـاده تبدیـل کنیـد.

المـپ هـای LEDسـه بعـدی پارس شـهاب، بـا طراحـی منحصر بفـرد و کیفیـت باال، 
حبابـی بـا تاثیـر نـور 3بعدی  و ایجـاد نوری رنگارنـگ ،محیطی بسـیار آرامش بخش 

و زیبـا را بـرای شـما به ارمغان مـی آورد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Decorative
Series 

موزه و گالری رستـوران هامـنــــازل  

)3D( سه بـعـدی LED المـــــپ هـــــای
4W - 6W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

ــدی ــه بعـ ــای LED سـ ــات  المپ هـ ــاهده اطالعـ مشـ

جشن ها و میهمانی ها

 مناسب جهـــت
 استفاده در چراغ

خواب و آباژور

6 وات4 واتمـــدل
)W( 46توان

)mA( 3457جریان
)deg( 360360زاویه تابش

E27E27نوع سرپیچ
)Wh( 46مصرف انرژی

0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  D x L  125ابعاد  X 163125  X 163

66تعداد در کارتن
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ــی ــپ های رنگـــ ــری المــ ســـ



مناسبی  بسیار  جایگزین  متنوع  رنگ های  در  شهاب  پارس   LED رنگی  المپ های 
برای المپ های تزیینی رشته ای و کم مصرف می باشد. استفاده از المپ فوق برای 
چراغ خواب و ریسه های رنگی نورپردازی بسیار مناسب است؛ زیرا مصرفی بسیار کم 
و نوردهی مالیمی دارند. المپ فوق طول عمر باالیی داشته و نور تولیدی آن فاقد 
اشعه های فرابنفش و فروسرخ است. استفاده از این المپ در ریسه های رنگی تاثیر 

بسیار زیادی در کاهش میزان مصرف برق دارد.

کاربردها:

ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Decorative
Series 

المـــپ های LED رنگـی
1w - 9w

85 درصد
صرفه جویی انرژی

رنگـــی  LED اطالعـــات  المپ هـــای  مشـــاهده 

سالن سینمافروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

فضاهای بازجشن ها 

 مناسب جهـــت
 استفاده در چراغ

خواب و آباژور

 امکان اتصال چند
 المپ به یکدیگر و
استفاده همزمان

9 وات1 واتمـــدل
)W( 19توان

)mA( 4375جریان
)deg( 200زاویه تابش-

)Wh( 19مصرف انرژی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

 قرمز -  سبز - آبیهفت رنک - قرمز - زرد - سبز - آبی - سفیدرنگ نور
5060تعداد در کارتن
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IoT ســـــــری المــــپ هــــای



ــی  ــکال بلـوتـوثـــ ــپ LED مــوزیــ المــ

المپ  LED موزیکال بلوتوثی پارس شهاب با مصرف بسیار پایین انرژی و نور کامالً 
یکنواخت، قابل نصب بر روی سرپیچ های معمولی و بدون نیاز به تغییر سیم کشی 
است. این محصول با اتصال به گوشی هوشمند یا تبلت از طریق بلوتوث، قابلیت 
پخش موسیقی به صورت وایرلس با محدوده عملیاتی 10 متر را دارا می باشد که 

لذت پخش موسیقی همراه با نوری مالیم را برای شما فراهم می نماید.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

IoT
Series

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکن تجاریموزه و گالری 

9w
85 درصد

صرفه جویی انرژی

مشـــاهده اطالعات  المـــپ LED موزیـــکال بلوتوثی

6400
دمــای رنــگ

9 واتمـــدل
)W( المپ 6 وات - اسپیکر 3 واتتوان

)lm( 470شار نوری
)deg( 177زاویه تابش

E27 نوع سرپیچ
)Wh( 9مصرف انرژی

0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  D x L  65.5ابعاد  X 125

Bluetooth ver.: 2.1  EDR / Bluetooth Profiles: A2DPتکنولوژی بلوتوث

Aرتبه انرژی

)m( 10محدوده عملیاتی
10تعداد در کارتن

مهدکـــودک
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IoT ســـــــری المــــپ هــــای



المپ LED رنگارنگ RGBW کنترل از راه دور 

المپ LED رنگارنگ پارس شهاب، قابلیت ترکیب  نورهای آفتابی، مهتابی، صدفی با 
رنگ های قرمز، سبز، آبی و تولید 16 میلیون رنگ را دارد.

از راه دور جهت تغییر رنگ و میزان روشنایی المپ به  این محصول دارای کنترل 
انتخاب و سلیقه کاربر می باشد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

IoT
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

مهدکـــودکموزه و گالری 

10w
85 درصد

صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  المپ LED رنگارنگ RGBW  کنترل از راه دور

3000   4000   6400
دمــای رنــگ

المپ 10 وات کنترل از راه دارمـــدل
)W( 10توان

)lm( 800شار نوری

)mA( 45-60جریان

)deg( 257زاویه تابش
E27 نوع سرپیچ

)Wh( 10مصرف انرژی

0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)m( 40محدوده عملیاتی

روشن/خاموش - تنظیم شدت نور - دمای رنگ - انتخاب رنگ - انتخاب المپدکمه های کنترل
+Aرتبه انرژی

10تعداد در کارتن

جشن ها 

1800K 2700K 3000K 5000K4000K 6500Kتا 16 میلیون رنگ
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IoT ســـــــری المــــپ هــــای



حالتـــه  ســـه   LED Tunable المـــپ 

المپ LED Tunable پارس شهاب قابلیت تغییر سه رنگ آفتابی، مهتابی و صدفی 
دارا می باشد،کاربر با توجه به سلیقه خود امکان انتخاب هر یک از این رنگ نورها را 

با روشن و خاموش کردن کلید دیواری دارد.

کاربردها:

نحوه عملکرد:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

IoT
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

10w
85 درصد

صرفه جویی انرژی

حالته  سه   LED Tunable اطالعات  المپ  مشاهده 

2940   4040   6400
دمــای رنــگ

المپ سه حالته 10 واتمـــدل
)W( 10توان

)lm( 800شار نوری
)mA( 45جریان

)deg( 250زاویه تابش
E27 نوع سرپیچ

)Wh( 10مصرف انرژی
0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  D x L  65ابعاد X 130
+Aرتبه انرژی

20تعداد در کارتن
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IoT ســـــــری المــــپ هــــای



حالتـــه  ســـه  دیمـــردار   LED المـــپ  

تنظیم میزان نور و  و  تغییر  امکان  پارس شهاب  LED دیمر دار سه حالته  المپ 
روشنایی در سه مرحله را دارد. بدون نیاز به دیمر جداگانه، به وسیله کلید دیواری 
نور  و دلخواه  از سطوح مطلوب  یک  توان هر  و کردن المپ می  روشن خاموش 

المپ را برگزید.

کاربردها:

نحوه عملکرد:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

IoT
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریموزه و گالری  اماکن 

6w - 11w
85 درصد

صرفه جویی انرژی

مشـــاهده اطالعات  المپ LED دیمردار ســـه حالته

اشکی 6 واتحبابی 11 وات مـــدل
)W( 116توان

)lm( 1060500شار نوری
)mA( 9545جریان

)deg( 185290زاویه تابش
E 27 E 14نوع سرپیچ

)Wh( 116مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

+A+Aرتبه انرژی

2050تعداد در کارتن

3000     6400
دمــای رنــگ

59





61

چراغ هـــای باریـــک )اســـلیم( گـــرد  ................................................. 62
چراغ هـــای دورشیشـــه ای گـــرد  ..................................................... 64
چراغ هـــای باریـــک )اســـلیم( مربـــع ............................................... 66
ـــع  ................................................ 68 چراغ هـــای دورشیشـــه ای مرب
چراغ یکپارچـــه گـــرد  ....................................................................... 70
پنـــل 60X60 مربـــع ....................................................................... 72
چراغ هـــای گـــرد  ................................................................................ 74
چراغ هـــای مربـــع .......................................................................... 76
ــه  ........................... 78 ــه حالتـ ــوکار سـ ــقفی تـ ــای سـ چراغ هـ
چراغ هـــای ســـقفی روکار ســـه حالتـــه  ................................... 80
82  .................................................. نمـــا  آســـمان   60X60 پنـــل 
چراغ های فلورســـنتی ســـقفی  ................................................... 84
ـــوب ................................................. 86 ـــای زیرکابینتی/زیرک چراغ ه
ـــت  .......................................................................... 88 ـــای براک چراغ ه
ــی ......................................................... 90 ــقفی خطـ ــای سـ چراغ هـ



62

سـری چراغ های سـقفی توکار



چـراغ هـای سـقفی LED اسـلیم تـوکار پـارس شـهاب بـا ضخامت بسـیار باریـک، وزن 
کـم در ابعـاد و تـوان هـای متنـوع گزینه مناسـبی بـه منظـور تامین روشـنایی داخلی 
و دکوراتیـو بـه شـمار مـی رود. ایـن چـراغ هـا، نـوری کامـال یکنواخـت، مالیـم و بـدون 
خیرگـی ایجـاد می کنـد، همچنیـن بهره نـوری بـاال و طـول عمـر بسـیار زیـاد از مزایـای 

دیگـر آن و راهـکاری کارآمـد بـرای افزایـش بهـره وری سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

70 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

چـراغ سقفی )اسلیم( باریک توکار دایره ای 
7W - 12W - 18W - 24W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  چراغ سقفی باریک )اسلیم( توکار گرد

24 وات18 وات12 وات7 واتمـــدل
)W( 7121824توان

)lm( 45080014001800شار نوری
)mA( 65105140190جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 600<500<300<160<شدت نور

)Wh( 8132026مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 120ابعاد ارتفاع  X 9166  X 9.5216 X 9.5295 X 10

  )mm( ت  ID 80125174251.5قطر داخلی

AAAAرتبه انرژی

121288تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
7107 وات
12152 وات
18200 وات
24280.5 وات

سایز برش

LED Fixtures
Series
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سـری چراغ های سـقفی توکار



چـراغ هـای سـقفی LED اسـلیم توکار پارس شـهاب بـا ضخامت بسـیار باریک، وزن 
کـم در ابعـاد و تـوان های متنوع گزینه مناسـبی بـه منظور تامین روشـنایی داخلی 
و دکوراتیـو بـه شـمار مـی رود. ایـن چـراغ هـا، نـوری کامـال یکنواخـت، مالیـم و بدون 
خیرگـی ایجـاد می کنـد، همچنیـن بهره نـوری بـاال و طـول عمر بسـیار زیـاد از مزایای 

دیگـر آن و راهـکاری کارآمـد بـرای افزایش بهره وری سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

70 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

چـراغ سقفی باریک )اسلیم( توکار مربع 
7W - 12W - 18W - 24W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  چراغ سقفی باریک )اسلیم( توکار مربع

30 وات18 وات12 وات7 واتمـــدل
)W( 7121824توان

)lm( 45080014001800شار نوری
)mA( 65105140190جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 600<500<300<160<شدت نور

)Wh( 8132026مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  OL x H  طول خارجی X 120ابعاد ارتفاع  X 9165.5  X 9.5216 X 9.5302 X 11

  )mm( ت  IL 75.5125175245طول داخلی

AAAAرتبه انرژی

121288تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
7105 وات
12152 وات
18202 وات
24279 وات

سایز برش

LED Fixtures
Series

65
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سـری چراغ های سـقفی توکار



چـراغ هـای سـقفی  LED دور شیشـه ای پـارس شـهاب، نسـل جدیـدی از پنل هـای 
اسـت.  اسـتفاده در سـقف های کاذب  بـرای  توان هـای متنـوع  مناسـب  تـوکار در 
صفحه شیشـه ای این چراغ ها منجر به زیبایی و جلوه بیشـتر روشـنایی در سـقف 
مـی گـردد. از ویژگی هـای بـارز ایـن محصـول، مصـرف کـم انـرژی، طـول عمر بسـیار 
طوالنـی، پخـش نـور کامـالً یکنواخـت و راهـکاری کارآمـد بـرای افزایـش بهـره وری 

سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Fixtures
Series

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

چـراغ سقفی دور شیشه ای توکار گــرد 
8W - 12W - 18W - 30W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  چراغ سقفی دور شیشه ای توکار گرد

30 وات18 وات12 وات8 واتمـــدل
)W( 8121830توان

)lm( 580100016002600شار نوری
)mA( 50110170135جریان

)deg( 100100100100زاویه تابش
)cd( 950<600<350<200<شدت نور

)Wh( 9132033مصرف انرژی
0.9≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 120ابعاد ارتفاع  X 32.5-38160  X 35200 X 35260 X 36.5
  )mm( ت  ID 63107.5143195قطر داخلی

+A+A+A+Aرتبه انرژی

121288تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
878.5 وات
12121 وات
18158.5 وات
30214 وات

سایز برش

67
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سـری چراغ های سـقفی توکار



چـراغ هـای سـقفی  LED دور شیشـه ای پـارس شـهاب، نسـل جدیـدی از پنل هـای 
اسـت.  اسـتفاده در سـقف های کاذب  بـرای  توان هـای متنـوع  مناسـب  تـوکار در 
صفحه شیشـه ای این چراغ ها منجر به زیبایی و جلوه بیشـتر روشـنایی در سـقف 
مـی گـردد. از ویژگی هـای بـارز ایـن محصـول، مصـرف کـم انـرژی، طـول عمر بسـیار 
طوالنـی، پخـش نـور کامـالً یکنواخـت و راهـکاری کارآمـد بـرای افزایـش بهـره وری 

سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

چـراغ سقفی دور شیشه ای توکار مربع 
18W - 30W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  چراغ سقفی دور شیشه ای توکار مربع

30 وات18 واتمـــدل
)W( 1830توان

)lm( 16002600شار نوری
)mA( 170135جریان

)deg( 100100زاویه تابش
)cd( 950<600<شدت نور

)Wh( 2033مصرف انرژی
0.9≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  OL x H  طول خارجی X 200ابعاد ارتفاع X 35260 X 36
  )mm( ت  IL 144195طول داخلی

+A+Aرتبه انرژی

88تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
18158 وات
30214 وات

سایز برش

LED Fixtures
Series

69
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سـری چراغ های سـقفی توکار



چـراغ سـقفیLED یکپارچـه تـوکار پـارس شـهاب، انتخابـی مناسـب بـرای روشـنایی 
هالوژنـی،  سـیلندری  هـای  چـراغ  جایگزیـن  چـراغ  اسـت.این  دکوراتیـو  و  داخلـی 
متمرکـز  نورپـردازی  عمومـی،  روشـنایی  بـرای  باشـد.  مـی  کم مصـرف  المپ هـای 
و موضعـی مناسـب اسـت. از مزایـای اصلـی ایـن محصـول طراحـی یکپارچـه آن 
و عـدم نیـاز بـه قـاب هالوژنـی و سـوکت اسـت. بهـره وری بـاال و طـول عمـر بسـیار 
زیـاد از مزایـای دیگـر ایـن چـراغ و راهـکاری کارآمـد بـرای افزایـش بهره وری سیسـتم 

اسـت.   روشـنایی 

کاربردها:

70 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

K4 چــــراغ ســـقفی یکپارچه توکار گرد
6W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشاهده اطالعات  چراغ سقفی دور شیشه ای توکار مربع

6 واتمـــدل
)W( 6توان

)lm( 460شار نوری
)mA( 50جریان

)deg( 38زاویه تابش
)cd( 850<شدت نور

)Wh( 6مصرف انرژی
0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 90ابعاد ارتفاع X 52
  )mm( ت  ID 51قطر داخلی

+Aرتبه انرژی

12تعداد در کارتن

سایز برش

سایز )mm(مـــدل
665 وات

LED Fixtures
Series

71
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سـری چراغ های سـقفی توکار



پنل های LED  60x60 پارس شهاب نسل جدیدی از پنل های توکار و مناسب جهت نصب در سقف های 
کاذب است. این پنل دارای نور کامال یکنواخت و مصرف بسیار کم انرژی و طول عمر بسیار باال 
می باشد.این چراغ جایگزین چراغ های قدیمی است که ضمن طراحی زیبا و ایجاد کیفیت نور بهتر، 

منجر به صرفه جویی چشم گیری در مصرف انرژی برق نسبت به چراغ های قدیمی می گردد.  

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

60x60 ــع ــار LED مـربـــ ــل تــوکـــ پنـــــ
50W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

60x60 مربـــع  LED مشـــاهده اطالعات   پنل تـــوکار

50 واتمـــدل
)W( 50توان

)lm( 4200شار نوری
)mA( 240جریان

)deg( 110زاویه تابش
)cd( 1500<شدت نور

)Wh( 55مصرف انرژی
0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  W x L  595ابعاد X 595

  )mm( 10ضخامت ت

Aرتبه انرژی

5تعداد در کارتن

LED Fixtures
Series

73
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سـری چراغ های سـقفی روکار

 



چـراغ هـای سـقفی LED  روکار پـارس شـهاب دارای بدنـه فلـزی بـا قابلیـت نصـب 
بـرای  ابعـاد متنـوع  و  تـوان  بـا  ایـن محصـوالت  آسـان در سـقف اسـت.  و  سـریع 
روشـنایی اماکـن مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از مزایـای ایـن محصـول 
نصـب آسـان بـدون نیـاز به تغییـر در سـاختار محل نصب )بـدون برش( می باشـد. 
بهـره نـوری بـاال و طـول عمـر بسـیار زیـاد از مزایای دیگـر آن و راهـکاری کارآمـد برای 

افزایـش بهـره وری سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

70 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

چــــــراغ ســــقفی روکــــــار مـربـــــع 
7W - 12W - 18W - 24W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

30 وات18 وات12 وات7 واتمـــدل
)W( 7121824توان

)lm( 45080014001800شار نوری
)mA( 65105140190جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 600<500<300<160<شدت نور

)Wh( 8132026مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  OL x H  طول خارجی X 120ابعاد ارتفاع  X 32165  X 36216 X 36300 X 32
  )mm( ت  IL 76125175.5247طول داخلی

AAAAرتبه انرژی

121288تعداد در کارتن

مشـــاهده اطالعـــات  چـــراغ ســـقفی روکار مربـــع

LED Fixtures
Series
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سـری چراغ های سـقفی روکار



چـراغ هـای سـقفی LED  روکار پـارس شـهاب دارای بدنـه فلـزی بـا قابلیـت نصـب 
بـرای  ابعـاد متنـوع  و  تـوان  بـا  ایـن محصـوالت  آسـان در سـقف اسـت.  و  سـریع 
روشـنایی اماکـن مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از مزایـای ایـن محصـول 
نصـب آسـان بـدون نیـاز به تغییـر در سـاختار محل نصب )بـدون برش( می باشـد. 
بهـره نـوری بـاال و طـول عمـر بسـیار زیـاد از مزایای دیگـر آن و راهـکاری کارآمـد برای 

افزایـش بهـره وری سیسـتم های روشـنایی اسـت.

کاربردها:

70 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

تجاریکارخانجاتبیمارستان هاموزه و گالری  اماکن 

ـــره ای  ـــار دای ـــقفی روکــــ ـــراغ ســ چـــــ
7W - 12W - 18W - 24W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

24 وات18 وات12 وات7 واتمـــدل
)W( 7121824توان

)lm( 45080014001800شار نوری
)mA( 65105140190جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 600<500<300<160<شدت نور

)Wh( 8132026مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 121ابعاد ارتفاع  X 32165  X 36216 X 36299 X 32
  )mm( ت  ID 80125174252.5قطر داخلی

AAAAرتبه انرژی

121288تعداد در کارتن

گـــرد روکار  ســـقفی  اطالعـــات  چـــراغ  مشـــاهده 

LED Fixtures
Series
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تزئینـــی چراغ هـــای  ســـری 



استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. 
پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت،  نوری دلپذیر و زیبا را برای شما 

به ارمغان می آورد.
پنل های سه حالته LEDپارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت باال در دو مدل تو 
از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر   ، کار و روکار 

قابلیت روشنایی تزیینی را دارد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED
Decorative
Fixtures
Series 

چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته توکار
3+2W - 6+3W - 12+4W - 18+6W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعات چراغ تزئینی LED پنل سه حالته توکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

6+18 وات4+12 وات3+6 وات2+3 واتمـــدل
)W( 6+418+312+26+3توان

)lm( 17040010001600شار نوری
)mA( 4070130180جریان

)deg( 110110110110زاویه تابش
)cd( 530<320<140<60<شدت نور

)Wh( 371320مصرف انرژی
0.7≤0.7≤0.7≤0.4≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMDSMD

 )mm(  OD x H  قطر خارجی X 104.5ابعاد ارتفاع  X 10144  X 10190 X 10240  X 10
  )mm( ت  ID 50.581127175قطر داخلی

+A+AAAرتبه انرژی

1212128تعداد در کارتن

سایز )mm(مـــدل
270+3 وات
3106+6 وات
4152+12 وات
6200+18 وات

سایز برش
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تزئینـــی چراغ هـــای  ســـری 



استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. 
پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت،  نوری دلپذیر و زیبا را برای شما 

به ارمغان می آورد.
پنل های سه حالته LEDپارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت باال در دو مدل تو 
از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر   ، کار و روکار 

قابلیت روشنایی تزیینی را دارد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته روکار
 6+3W - 12+4W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعـات چـراغ تزئینی LED پنل سـه حالته روکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

4+12 وات3+6 واتمـــدل
)W( 4+312+6توان

)lm( 4001000شار نوری
)mA( 70130جریان

)deg( 110110زاویه تابش
)cd( 320<140<شدت نور

)Wh( 713مصرف انرژی
0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  OD x H  قطر خارجی X 146ابعاد ارتفاع  X 38192 X 38
  )mm( ت  ID 81127قطر داخلی

AAرتبه انرژی

1212تعداد در کارتن

LED
Decorative
Fixtures
Series 
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تزئینـــی چراغ هـــای  ســـری 



امروزه در دکوراسیون ، سقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده وتوجه زیادی به آن 
می شود. پنل های LED ، با نوردهی مناسب و مصرف اندک انرژی، روشنایی خالص و 
مطلوبی در انواع فضاهای داخلی ایجاد می کنند و از این رو می توان آن ها را جایگرین 
مناسبی برای سیستم های روشنایی سنتی ) المپ های مهتابی یا کم مصرف ( دانست.
پنل هایLED آسمان نما  پارس شهاب،عالوه بر داشتن تمام مزایای مربوط به پنل های  
روشنایی LED با نمایش تکه ای از آسمان باعث زیبایی و دلنشینی هرچه بیشتر محیط 
پیرامون می شوند.پنل های آسمان نما در تمام محیط های داخلی قابل استفاده بوده و 

توانایی هماهنگی با نوع کاربری محیط را خواهد داشت.

کاربردها:

ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

پنـــل آســـمان نمـــا LED مربـــع تـــوکار
50w

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشــاهده اطالعــات پنل آســمان نمــا LED مربع توکار

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هاالبی مـنازل  

سالن کنفرانس بیمارستان ها اماکن تجاری

50 واتمـــدل
)W( 50توان

)lm( 1500شار نوری
)mA( 230جریان

)deg( 110زاویه تابش
)cd( 550<شدت نور

)Wh( 55مصرف انرژی
0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  W x L  595ابعاد X 595
  )mm( 7ضخامت  ت

Bرتبه انرژی

5تعداد در کارتن

LED
Decorative
Fixtures
Series 
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



چـراغ سـقفی LED TUBE شـامل دو عدد المـپ 9W LED TUBE یک طرفه 
می باشـد. ایـن چـراغ بـه دلیـل اسـتفاده از واشـر در سـاختار داخلـی آن 
خاصیـت ضـد رطوبـت و ضـد گردو غبـار را دارا می باشـد. همچنیـن بدنـه 
چـراغ و گیره هـای نگهدارنـده آن نیـز بـه تبـع آن از مـوادی اسـتفاده شـده 
اسـت کـه در مقابـل رطوبـت و گردوغبـار مقـاوم هسـتند و بـا گذشـت 
زمـان درآن خوردگـی دیـده نمی شـود. جنـس بدنـه آن پالسـتکی و دارای 
رویـه شـفاف پالسـتیکی و دارای دو گیـره نگهدارنـده اسـتیل زنـگ نـزن 
می باشـد. عـدم نفـوذ رطوبـت و گردو غبـار بـه داخل چـراغ باعـث افزایش 

عمـر المـپ در محیط هـای پـر گردو غبـار و رطوبـت می شـود.

کاربردها:

72 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

فروشگاه هامـنــــازل  

 LED چـــراغ ســـقفی فلورســنتی
2X9W Led Tube

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED مشاهده اطالعات   چراغ سقفی فلورسنتی

LED Linear
Fixtures
Series

 ضد رطوبت و
گرد و غبار

کارخانجات

رکینـــگانبـــار تونل هاپا

چراغ سقفی محتوی 2 عدد المپ 9 وات فلورسنتیمـــدل
)W( 18توان چراغ

)lm( 1600شار نوری چراغ
)deg( 180زاویه تابش

)Wh( 18مصرف انرژی چراغ
0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)IP( درجه حفاظتIP40

)mm(  LXW  660ابعاد X 118

  )mm(  T  85ضخامت

+Aرتبه انرژی

9تعداد در کارتن
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



چراغ هـای LED زیرکابینتـی پـارس شـهاب بـا مصرف بسـیار پایین انـرژی و طراحی 
جدیـد و بـدون نیـاز بـه تهیـه پایـه جداگانه بـرای نصب المپ، مناسـب بـرای نصب 

در زیـر کابینـت می باشـد. ایـن محصـوالت دارای گروه بـازده انرژی +A می باشـد.

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

کابینتمـنــــازل  

چراغ خطی LED)زیر کابینتی/زیر کوب(  
10W - 20W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعـات   چـراغ LED زیـر کابینتـی

20 وات10 واتمـــدل
)W( 1020توان

)lm( 8501700شار نوری
)mA( 80165جریان

)deg( 155155زاویه تابش
)Wh( 1020مصرف انرژی

0.7≤0.7≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  LXW  586ابعاد X 37.51187 X 37.5
+A+Aرتبه انرژی

5050تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

کمد دیواری

 بدون نیاز به
 نصب فیکسچر

جداگانه

 دارای کلید
 روشن و
خاموش
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



راه انـدازی آسـان،  بـا نصـب و  پـارس شـهاب   LED چراغ هـای خطـی 
جایگزیـن مناسـبی بـرای چراغ هـای فلورسـنت خطـی قدیمـی بـرای 
و  اداری  و سـاختمان های  عمومـی در منـازل  روشـنایی  کاربردهـای 

می باشـد. تجـاری 
بـاال و نیـز  بـا راندمـان و طـول عمـر   SMD از تکنولـوژی  بهره گیـری 
سـازگاری بـا محیـط زیسـت در کنـار نـور نـرم و یکنواخـت از مزایـا و 

می باشـد. محصـوالت  ایـن  ویژگی هـای 

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

چـراغ هـای LED )خطـی( براکت
20W - 40W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

مشـاهده اطالعات   چـراغ LED خطی )براکت(

40 وات20 واتمـــدل
)W( 2040توان

)lm( 16003200شار نوری
)mA( 160300جریان

)deg( 155155زاویه تابش
)Wh( 2040مصرف انرژی

0.9≤0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

)mm(  LXW  599ابعاد X 751198 X 75
  )mm(  T  2424ضخامت

+A+Aرتبه انرژی

1212تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

فروشگاه هامـنــــازل  

اماکـــن اداری بیمارستان ها

تجاری اماکن 

کارخانجات
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خطـــی چراغ هـــای  ســـری 



راه انـدازی آسـان،  بـا نصـب و  پـارس شـهاب   LED چراغ هـای خطـی 
جایگزیـن مناسـبی بـرای چراغ هـای فلورسـنت خطـی قدیمـی بـرای 
و  اداری  و سـاختمان های  عمومـی در منـازل  روشـنایی  کاربردهـای 

می باشـد. تجـاری 
بـاال و نیـز  بـا راندمـان و طـول عمـر   SMD از تکنولـوژی  بهره گیـری 
سـازگاری بـا محیـط زیسـت در کنـار نـور نـرم و یکنواخـت از مزایـا و 

می باشـد. محصـوالت  ایـن  ویژگی هـای 

کاربردها:

80 <ناهماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED )خـطــــی( چـــراغ هـــــای 
40W

85 درصد
صرفه جویی انرژی

LED خطـــی مشـــاهده اطالعـــات   چـــراغ 

40 واتمـــدل
)W( 40توان

)lm( 3500شار نوری
)mA( 340جریان

)deg( 110زاویه تابش
)Wh( 44مصرف انرژی

0.9≤ضریب توان جابجایی

LED نوع تکنولوژیSMD

)mm(  LXW  608ابعاد X 61
  )mm(  T  40ضخامت

+Aرتبه انرژی

12تعداد در کارتن

LED Linear 
Fixtures
Series

اماکـــن اداریفروشگاه ها

بیمارستان ها

تجاری اماکن 

کارخانجات
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امروزه در معماری های مدرن و قدیمی، محبوبیت بسیار   LED ریسه های نواری 
زیادی پیدا کرده است، چراکه سیستم روشنایی انعطاف پذیری به حساب می آید 
که راه حل ساده ای برای دکوراسیون های مختلف بوده و نیازهای روشنایی را نیز 
برطرف می گرداند. ریسه های نواری LED پارس شهاب، نسل جدیدی از ریسه های 
با  ابعاد )متری( و رنگ های مختلف قابل استفاده می باشد.  تزیینی است که در 
نورپردازی  برای  محدودیتی  شهاب،هیچ  پارس   LED نواری  های  ریسه  از  استفاده 
LED روشن  .زمانی که ریسه ها روشن می شوند،چیپ های  وجود نخواهد داشت 

شده و نور دلپذیری را در هر مکانی به ارمغان می آورند.

کاربردها:

هماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Strip
Decorative
Series 

تزئینـــی نـــواری  ریســـه 
2835 - 5630 

85 درصد
صرفه جویی انرژی

تزئینـــی  LED ریســـه  اطالعـــات  مشـــاهده 

فروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

اماکن تجاریموزه و گالری 

سالن سینما

LED 120 /  2835LED 120 /  5630 دوالینLED 60 /  2835مـــدل
)W( 13 وات در هر متر10 وات در یک متر7 وات در یک مترتوان

)lm( 1100 در هر متر780 در یک متر500 در یک مترشار نوری
)mA( 64 در هر متر48 در یک متر22 در یک مترجریان

)deg( 120120120زاویه تابش
80 <70 <80 <شاخص نمود رنگ

IP65IP65IP65درجه حفاظت ریسه
)Wh( 14 وات در یک متر11 وات در یک متر8 وات در یک مترمصرف انرژی

0.7≤0.7≤0.9≤ضریب توان جابجایی
آفتابی - مهتابی - سبز - قرمز - صورتی - آبیآفتابی - مهتابی - سبز - قرمز - صورتی - آبیآفتابی - مهتابیرنگ نور

60120120تعداد LED چیپ در یک متر
LED نوع تکنولوژیSMDSMDSMD

283528355630نوع چیپ

)mm(  AXB  2.8ابعاد چیپ  X 3.52.8  X 3.55.6  X 30
30 متر50 متر50 مترمتراژ در کارتن
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ریسه های نئون فلکسی LED پارس شهاب نسل جدید ریسه های شلنگی و زیر مجموعه چراغ های 
خطی می باشند . نور خروجی آن ها بیش از مدل های قدیمی و دیگر محصوالت مشابه روشنایی 
بوده و با قابلیت انعطاف پذیری باال،رنگ های متنوع و کاربری آسان به منظور نورپردازی محیط 
های درون خانگی و برون خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری مواد اولیه با کیفیت باال 
باعث افزایش طول عمر و کارآیی این ریسه های نئون فلکسی LED می گردد. پوشش PVC فلکسی 
استفاده شده در تولید این ریسه ها تاثیری در شدت نور نداشته و فقط به عنوان یک دیفیوزر عمل 
می نماید.طراحان روشنایی و تابلو سازان از ریسه های نئون فلکسی در ابعاد گسترده به منظور 

نورپردازی صحنه، نورپردازی نمای ساختمان، به عنوان عالمت و نشانه و...استفاده می نمایند.

کاربردها:

70 <هماهنگ با دیمر25000 ساعتC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

LED Strip
Decorative
Series 

ریسه نئون فلکسی دوطرفه
2835 

85 درصد
صرفه جویی انرژی

تزئینـــی  LED ریســـه  اطالعـــات  مشـــاهده 

اماکـــن اداریفروشگاه هارستـوران هامـنــــازل  

سالن سینمااماکن تجاریبیمارستان هاموزه و گالری 

2835  نئون فلکسی دوطرفهمـــدل
)W( 9 وات در یک مترتوان

)lm( 380 در یک مترشار نوری
)mA( 40 در یک مترجریان

)deg( 120زاویه تابش
IP65درجه حفاظت ریسه

)Wh( 10 وات در یک مترمصرف انرژی
0.9≤ضریب توان جابجایی

آفتابی - مهتابی - سبز - آبی - صورتی - آمبررنگ نور

120تعداد LED چیپ در یک متر

LED نوع تکنولوژیSMD

2835نوع چیپ

)mm( ت  AXB  2.8ابعاد چیپ  X 3.5
50 مترمتراژ در کارتن
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چراغ های هوشـــمند سقفی

بهره گیـری از چـراغ هوشـمند سـقفی کاهش چشـم گیر مصـرف انرژی بـرق را در پی 
خواهـد داشـت. در ایـن محصـول از حسـگر امـواج فروسـرخ )PIR( بـه عنوان آشـکار 
سـاز اجسـام متحرک به همراه یک سنسـور نوری اسـتفاده شـده اسـت که با توجه 
بـه تنظیماتـی کـه کاربـر در آن انجـام می دهـد، در زمـان مناسـب چـراغ را روشـن 
نمایـد. ایـن چـراغ بـا داشـتن قابلیـت میـدان دیـد 360 درجـه امـکان آشکارسـازی هر 

حرکتـی در محـدوده ای بـه شـعاع 6 متـر را دارا می باشـد.

کاربردها:

ناهماهنگ با دیمرC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

Intelligent 
Series

رکینـــگراه پلهانبـــار منازلپا

سرویس بهداشتی

2 x E27
فناوری

تشخیص حرکت

2xE27 مشـــاهده اطالعات  چراغ هوشمند ســـقفی

چراغ هوشمند قاب پالستیکیچراغ هوشمند قاب شیشه ایمـــدل
11تعداد سنسور

360 درجه360 درجهزوایه تشخیص
10 ثانیه تا 2 دقیقه10 ثانیه تا 2 دقیقهزمان قابل تنظیم

)Lux( 2000 ~ 10 <2000 ~ 10 <میزان نور قابل تنظیم محیط
)W(حداکثر 2عدد لامپ رشته ای 40 وات با سرپیچ معمولی حداکثر 2عدد لامپ رشته ای 40 وات با سرپیچ معمولی بارمقاومتی

6 متر6 متربیشترین فاصله تشخیص
پلی کربناتشیشه ایجنس قاب

IP20IP20درجه حفاظت
1.5 الی 3.5 متر1.5 الی 3.5 مترارتفاع نصب

)mm( ت  AXB  297ابعاد X 98.5297 X 98.5
88تعداد در کارتن

 قابلیت تشخیص
میزان نور محیط
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LED ســقفی چــراغ هــوشــــمند 

بهره گیـری از چراغ هوشـمند سـقفی کاهش چشـم گیر مصـرف انرژی برق 
را در پـی خواهـد داشـت. در ایـن محصـول از LED به عنوان منبع روشـنایی 
و حسـگر امـواج فروسـرخ )PIR( بـه عنـوان آشـکار سـاز اجسـام متحرک به 
همـراه یـک سنسـور نـوری اسـتفاده شـده اسـت که بـا توجه بـه تنظیماتی 
کـه کاربـر در آن انجـام می دهـد، در زمـان مناسـب چـراغ را روشـن نمایـد. 
ایـن چـراغ با داشـتن قابلیـت میدان دیـد 360 درجـه امکان آشکارسـازی هر 

حرکتـی در محـدوده ای بـه شـعاع 6 متـر را دارا می باشـد.

کاربردها:

ناهماهنگ با دیمرC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

Intelligent 
Series

منازلپارکینگراه پلهانبـــار

سرویس بهداشتی

15W - 18W

مشاهده اطالعات چراغ هوشمند LED سقفی

18 وات15 واتمـــدل
11تعداد سنسور

360 درجه360 درجهزوایه تشخیص
10 ثانیه تا 2 دقیقه10 ثانیه تا 2 دقیقهزمان قابل تنظیم

)Lux( 2000 ~ 3 <2000 ~ 3 <میزان نور قابل تنظیم محیط
)Lm( 11001300شارنوری

)m/s( 1.5 ~ 1.50.6 ~ 0.6سرعت حرکت قابل تشخیص
6 متر6 متربیشترین فاصله تشخیص

پلی کربناتپلی کربناتجنس قاب
IP20IP20درجه حفاظت

2.2 الی 4 متر2.2 الی 4 مترارتفاع نصب
)mm(  AXB  292ابعاد X 70292 X 70

LED نوع تکنولوژیSMDSMD

88تعداد در کارتن

4000     6400
دمــای رنــگ

فناوری
تشخیص حرکت

 قابلیت تشخیص
میزان نور محیط
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کلید هـــای هوشـــمند روکار

بهره گیـری از کلیـد هوشـمند  کاهـش چشـم گیر مصرف انـرژی بـرق را در پی خواهد 
)PIR( بـه عنـوان آشکارسـاز  داشـت. در ایـن محصـول از حسـگر امـواج فروسـرخ 
اجسـام متحرک به همراه یک سنسـور نوری اسـتفاده شـده اسـت. اسـاس کار این 
محصـول بـه ایـن صورت اسـت که وقتـی منبع انتشـار امـواج فروسـرخ مانند بدن 
از جلـوی منبـع فروسـرخ دیگـری ماننـد دیـوار عبـور مـی کنـد، بـا دریافـت دماهـای 

متفـاوت توسـط حسـگر، آشکارسـازی صـورت می گیـرد.

کاربردها:

Intelligent 
Series

سقفی - دیواری

مشاهده اطالعات  کلید هوشمند سقفی و دیواری روکار

سقفی روکاردیواری روکارمـــدل
11تعداد سنسور

360 درجه180 درجهزوایه تشخیص
10 ثانیه تا 7 دقیقه10 ثانیه تا 7 دقیقهزمان قابل تنظیم

)Lux( 2000 ~ 10 <2000 ~ 10 <میزان نور قابل تنظیم محیط
)W(حداکثر کم مصرف: 300   |  رشته ای: 1200حداکثر کم مصرف: 300   |  رشته ای: 1200بارمقاومتی

)m/s( 1.5 ~ 1.50.6 ~ 0.6سرعت حرکت قابل تشخیص
6 متر12 متربیشترین فاصله تشخیص

IP44IP20درجه حفاظت
2.2 الی 4 متر1.8 الی 2.5 مترارتفاع نصب

2424تعداد در کارتن

ناهماهنگ با دیمرC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

رکینـــگراه پلهانبـــار منازلپا

سرویس بهداشتی

فناوری
تشخیص حرکت

 قابلیت تشخیص
میزان نور محیط
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کلید هـــای هوشـــمند تـــوکار

بهره گیـری از کلیـد هوشـمند  کاهـش چشـم گیر مصرف انـرژی بـرق را در پی خواهد 
)PIR( بـه عنـوان آشکارسـاز  داشـت. در ایـن محصـول از حسـگر امـواج فروسـرخ 
اجسـام متحـرک بـه همـراه یـک سنسـور نـوری اسـتفاده شـده اسـت. اسـاس کار 
ایـن محصـول بـه این صـورت اسـت که وقتـی منبع انتشـار امـواج فروسـرخ مانند 
بـدن از جلـوی منبـع فروسـرخ دیگری ماننـد دیوار عبـور می کند، با دریافـت دماهای 

متفـاوت توسـط حسـگر، آشکارسـازی صـورت می گیـرد.

کاربردها:

Intelligent 
Series

سقفی - دیواری

مشاهده اطالعات  کلید هوشمند سقفی و دیواری توکار

دیواری توکارسقفی توکارمـــدل
11تعداد سنسور

160 درجه360 درجهزوایه تشخیص
10 ثانیه تا 7 دقیقه10 ثانیه تا 7 دقیقهزمان قابل تنظیم

)Lux( 2000 ~ 10 <2000 ~ 10 <میزان نور قابل تنظیم محیط
)W(حداکثر کم مصرف: 100  |  رشته ای: 500حداکثر کم مصرف: 300  |  رشته ای: 1200بارمقاومتی

)m/s( 1.5 ~ 1.50.6 ~ 0.6سرعت حرکت قابل تشخیص
9 متر8 متربیشترین فاصله تشخیص

IP20IP20درجه حفاظت
1 الی 1.8 متر2 الی 4 مترارتفاع نصب

2424تعداد در کارتن

ناهماهنگ با دیمرC~+40°C°20-230 ولت فرکانس50 هرتز

رکینـــگراه پلهانبـــار منازلپا

سرویس بهداشتی

سایز برش

سایز )mm(مـــدل
72سقفی

فناوری
تشخیص حرکت

 قابلیت تشخیص
میزان نور محیط
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60x60مـربـــــع LED لـــوازم جانبـــی پنـــــــل تــوکـــــار

قاب  تبدیل  پنل توکار به روکار:
قاب تبدیل پنل توکار به روکار پارس شهاب با بدنه فلزی برای تبدیل پنل توکار مربعی )با ابعاد 600*600  میلیمتر( 
به روکار مورد استفاده قرار می گیرد. این قاب سبب می شود بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار محل نصب و 

هیچ گونه برشی چراغ های توکار به صورت روکار در سقف آسان و سریع نصب گردد.

قالب آویز:
برای نصب پنل های توکار پارس شهاب در مکان های دارای سقف بلند، فاقد سقف کاذب و یا در صورت تمایل 

جهت نصب آویز پنل، از قالب آویز استفاده می شود.

گیره فنری:
از گیـــره فنـــری بـــرای نصـــب پنـــل تـــوکار پـــارس شـــهاب بـــر روی ســـقف های کاذب ثابـــت اســـتفاده می شـــود.

 پایه دیواری::
می شـــود. اســـتفاده  دیـــواری  پایـــه  از  دیـــوار،  روی  بـــر  شـــهاب  پـــارس  تـــوکار  پنل هـــای  نصـــب  بـــرای 

جــانبـــــی المــپ هـــــای هـالوژنـــــی  لـــــوازم 
:GU10 سوکت

سوکت GU10 پارس شهاب در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
می باشند. نصب  زیرساخت  وفاقد  شده  گرفته  درنظر  هالوژن  المپ های  روشنایی  طراحی  برای  که  درمکان هایی   .1
.GU10 و جایگزینی با سوکت GU5.3 ؛ تعویض سوکتGU10 با المپ های هالوژن GU5.3 2. برای جایگزینی المپ های هالوژن

مشـــاهده اطالعـــات لـــوازم جانبـــی پنـــل مربـــع

مشاهده اطالعات لوازم جانبی المپ های هالوژنی
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دفتر مرکزی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره 49،
کدپستی: 15816-53315

تلفن: 021-88823142-6
صدای مشتری: 021-88839378

E-mail:parslamp@parsshahab.com
www.parsshahab.com


