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Noor Lamp Company (P.J.S) started its ac�vi�es in 1984 with the aim of 
producing various type of incandescent lamps and began providing trading
services and expanding manufacturing ac�vity 
Since its forma�on and establishment , Con�nuous training, Quality 
maintenance and being updated with the newest technology have been 
held on their agenda, and a�er more than thirty years’ experience we are
considered as one of pioneers in Iranian ligh�ng industry.
Coopera�on with German Osram company and manufacturing Mercury 
vapor & Sodium vapor lamps under Persian Osram brand and our joint 
venturing with this company to produce other products have been our 
major achievement in order to improve the quality and validity Noor 
Lamp brand.
A�er a�aining enough experience in the produc�on of incandescent 
lamps, and a�er holding special technical and quality training courses for 
their staffs the, company started to produce a variety LED lamps and 
diffrent kinds of LED panel, HID lamps such as mercury vapor and blended
mercury lamps , high-pressure sodium vapor lamps, metal halide bulbs, 
energy-saving lamp ballast built-in ,fluorescent lamps, infrared and 
ultraviolet (UV) .
During recent years, according to the consumer market demands and also 
according to sa�sfy our commitment on supplying qualified produc�ons
for end users, we have new ac�vi�es in LED bulbs and LED light panels in
domes�c market.
Based on our reliance on poten�al and the crea�vity of Iranian youth, we
are trying to conquer the highest peaks of the industrial and technology 
field to develop our country technological level.



LED Products
        مخفف کلمات                                   است که معناي

دیـود ساطع کننـده نـور را میدهد. نحوه ي قرار گیـري

چیـپ هـا در داخـل المـپ هـاي        متفـاوت است و 

دسته بندي        ها بر ایـن اساس انجام می شـود.

در این راستا سه نوع اصلی المپ هاي        عبارتند از:

المپ هاي         منابع نوري کوچکتـر با بازده بیشتـر و با

طول عمر باالتر و کارایی بیشتر می باشند.مصرف کم انرژي،

عمر زیاد و کیفیت نور بهتر از اصلی ترین ویژگیهاي محصوالت

ال اي دي است. ال اي دي ها تا 25000 ساعت کار میکنند

و 80 درصـد انـرژي کمتـري نسبت به المپهـاي سنتـی 

مصرف میکنند. 

ال اي دي هـا نورهاي مختلفـی تولید میکنند، از گـرم و

مالیم گرفته تا سرد و خنک، و درطرحهاي مختلفی تولید

میشونـد که به شمـا ایـن امکان را میدهـد که بتوانیـد

نورپـردازي درستـی در خانـه خـود داشته باشید. ایـن 

المپ ها داراي تنوع رنگ زیادي بوده و از آنجا که نور منتشر

شده از آنها امواج مخرب ماوراء بنفش و مادون قرمز ندارد

در سیستم روشنایی موزه ها نیزقابل استفاده می باشند.

المپهاي ال اي دي بدلیل مزیتهاي بسیاري که دارنـد روز

به روز بیشتر مورد استقبال و مصرف مشتریان قرار میگیرند.

 Light emitting diode LED

LED

LED

COB (Chip on Board), SMD (Surface Mounted Device)  

DIP (dual in-line package)  

LED

LED
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المپ ال ای دی شمعی اشکی(شفاف)

LED Candle Tailed-CL 

YK-LED Candle Tailed-CLLE-LED Candle Tailed-CL Hn-LED CandleTailed-CL

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

YK-LED Candle Tailed-CL

500LM-550LM

200˚

Hn-LED Candle Tailed-CL

550LM

180˚

LE-LED Candle Tailed-CL

Power factor0.5ضریب توان 0.50.5

25000 hr

600-630 Lm

25000 hr

CT 37CT 37CT 37
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( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

YK-LED Candle Tailed-FR

500LM-550LM

200˚

Hn-LED Candle Tailed-FR

600LM

180˚

المپ ال ای دی شمعی اشکی(مات)

LED Candle Tailed-FR

LE-LED Candle Tailed-FR

YK-LED Candle Tailed-FRLE-LED Candle Tailed-FR Hn-LED Candle Tailed-FR

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.50.5

25000 hr25000 hr

CT 37CT 37CT 37

600-630 Lm
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المپ ال ای دی شمعی معمولی(شفاف)

LED Candle-CL

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

YK-LED Candle-CL

500LM-550LM

200˚

Hn-LED Candle-CL

180˚

500LM

YK-LED Candle-CLLE-LED Candle-CL Hn-LED Candle-CL

LE-LED Candle-CL

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.50.5

25000 hr25000 hr

C 37

600-630 Lm

C 37 C 37
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المپ ال ای دی شمعی معمولی(مات)

LED Candle-FR

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

YK-LED Candle-FR

500LM-550LM

200˚

Hn-LED Candle-FR

180˚

600LM

YK-LED Candle-FRLE-LED Candle-FR Hn-LED Candle-FR

LE-LED Candle-FR

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.50.5

25000 hr25000 hr

600-630 Lm

C 37 C 37 C 37
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المپ ال ای دی رفلکتوری

LED PAR16-GU10

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

LE-LED Par 16 TN-LED Par 16

TN-LED Par 16

35˚

600LM

LE-LED Par 16

450LM-470LM

35˚

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.50.5ضریب توان

Par 16Par 16
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المپ ال ای دی شفاف

LED Lamps P45 - CL

P45

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

TN-P45 CL

260˚

HN-P45 CL

450LM

180˚

TN-P45 CL HN-P45 CL

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.5

25000 hr
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المپ ال ای دی مات

LED Lamps P45 - FR

P45

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

TN-P45 FR

200˚

HN-P45 FR

500LM

180˚

TN-P45 FR HN-P45 FR

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.5

25000 hr
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المپ ال ای دی مات

LED Lamps R50 

R50

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m eHN-R50 

450LM

( )Beam Angleزاویه تابش

CCT (k)دمـای رنـگ

180˚

HN-R50

E14

25000 hr

 Bulb ShapeR50شکل حباب

Power factor0.5ضریب توان
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المپ ال ای دی حبابی

LED Bulbs 

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

9W

9W

YK-LED Bulbs

720/810LM

A60

270˚

9W

Hn-LED Bulbs

810LM

A60

200˚

9W

YK-LED Bulbs HN-LED Bulbs

Bulb Shapeشکل حباب

Power factor0.5ضریب توان 0.5

25000 hr
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المپ ال ای دی حبابی

LED Bulbs 

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

12W

12W

YK-LED Bulbs

900/1000LM

A60

270˚

12W

Hn-LED Bulbs

1100LM

A60

200˚

12W

YK-LED Bulbs HN-LED Bulbs

25000 hr

Power factor0.5ضریب توان 0.5
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المپ ال ای دی حبابی

LED Bulbs 

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

15W

15W

YK-LED Bulbs

1200/1350LM

A60

270˚

15W

Hn-LED Bulbs

1350LM

A60

200˚

15W

YK-LED Bulbs HN-LED Bulbs

25000 hr

Power factor0.5ضریب توان 0.5
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المپ ال ای دی حبابی

LED Bulbs 

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

20W

20W

YK-LED Bulbs

1800/2000LM

A80

270˚

20W

Hn-LED Bulbs

1850LM

A80

200˚

20W

YK-LED Bulbs HN-LED Bulbs

25000 hr

Power factor0.5ضریب توان 0.5
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المپ ال ای دی استوانه ای

High Power Lamps

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

30W

30W

YK-LED Lamps

2400/2700LM

200˚

T shape

270˚

30W

Hn-LED Lamps

2900LM

T shape

YK-LED Lamps HN-LED Lamps

25000 hr

Power factor0.7ضریب توان 0.5

30W
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المپ ال ای دی استوانه ای

High Power Lamps

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

50W

50W

YK-LED Lamps

4000/4500LM

200˚

T shape

270˚

50W

Hn-LED Lamps

4900LM

T shape

YK-LED Lamps HN-LED Lamps

25000 hr

Power factor0.7ضریب توان 0.5

50W

15000 hr



المپ ال ای دی استوانه ای

High Power Lamps

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

5600/6300LM

70W

YK-LED Lamps

70W

T shape

200˚

E40

YK-LED Lamps

18

Power factor0.9ضریب توان

70W

25000 h

E40



المپ ال ای دی استوانه ای

High Power Lamps

( )Beam Angleزاویه تابش

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

CCT (k)دمـای رنـگ

Bulb Shapeشکل حباب

8100LM

100W

YK-LED Lamps

100W

T shape

180˚

YK-LED Lamps

E40

25000 hr

Power factor0.9ضریب توان

100W

19

E40
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المپ ال ای دی 

LED G4 & G9 CLASSIC

Lطـول عمـــر i f e

Cap Baseنوع کالھک

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

( )Beam Angleزاویه تابش

CCT (k)دمـای رنـگ

300LM

TN-LED G4 

3W

150˚

G4

3.5W

350LM

300˚

G9

TN-LED G9

TN-LED G4 TN-LED G9

G4 & G9

3W/3.5W

استفاده در یخچال

استفاده در لوستر ھای تزئینی

Power factor0.5ضریب توان 0.5

Voltage12Vولتاژ 230V

G4 G9
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پنل ھای توکار۶۰   ۶۰

LED Panels  60  60

40W/60W

Lطـول عمـــر i f e

Currentجــریــــــان

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

3600-4000LM

KL-LED Panels

40W60W

5100LM

( )Beam Angleزاویه تابش

CCT (k)دمـای رنـگ

115˚

KL-LED Panels

25000 h25000 h

3000k-4000k-6500k3000k-4000k-6500k

1200 mA1500 mA

115˚

KL-LED Panels 

40W

Power factor0.9ضریب توان 0.9

Ip20
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المپ ال ای دی تیوپی 

LED T8 Tube - Single Ended

Lطـول عمـــر i f e

Currentجــریــــــان

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

Tube Kindنوع تیوپ

CCT (k)دمـای رنـگ

( )Beam Angleزاویه تابش

Tube Shapeشکل تیوپ

700-725-765LM

SR-LED Tube

9W

T8 Glass

15000 h

3000k-4000k-6500k

78 mA

200˚

Linear

G13 Cap Baseنوع کالھک

T8 

9W/18W

220-240

1400-1440-1530LM

SR-LED Tube

18W

15000 h

160 mA

200˚

Linear

G13

3000k-4000k-6500k

990LM

FL-LED Tube

9W

T8

25000 h

40 mA

320˚

Linear

G13

3000k-6500k

1980LM

FL-LED Tube

18W

T8

25000 h

80 mA

320˚

Linear

G13

3000k-6500k

Power factor0.50.50.90.9ضریب توان

T8 Glass

18W
9W



HID Lamps Products
در این المپ ها ایجاد نور بواسطه تخلیه الکتریکی در یک گاز که با فشار

زیاد در داخل حباب پر شده است صورت میگیرد. از این رو آنها را تخلیه

در گاز پرفشار می نامند. گازي که در آن تخلیه الکتریکی صورت میگیرد

میتواند از نوع بخارجیوه ، بخارسدیم و یا هالید فلزهاي گوناگون باشد.

این المپ ها جهت راه انـدازي نیاز به تجهیزات جانبـی ماننـد باالست و 

ایگنایتـور دارند.

المپ هاي متال هالید :  با ضریب تشخیص رنگ عالی جهت نورپـردازي و

روشنایی محیط هاي باز، فروشگاه ها ، ساختمان هاي بزرگ و ورزشگاه ها

بکار میرود. رنگ زیبا همراه با طول عمر و بهره نوري خوب این نوع المپ ها

باعث شده است که کاربرد آنها بطور روزافزون گسترش یافته و بیشترین

مصرف را در بین المپ هاي هم خانواده خود داشته باشد.

المپ هاي بخارسدیم پرفشار:  با بازده نوري باال و طول عمر زیاد یکـی از

اقتصـادي ترین المپ ها بـراي استفاده در معابـر شهري نظیر اتوبـان ها

خیابان ها، جاده ها،تونل ها ، پل ها و ... می باشند.

همچنین عمر باالي المپ هاي مذکور، هزینه هاي تعویض و نگهداري را نیز

به حداقل ممکن کاهش می دهد. ایـن المپ ها در دو نوع کلی بیضـوي و

استوانه اي موجود می باشند. 

المپ هاي بخار جیوه پرفشار:  با رنگ نور سفید ، طول عمر زیـاد و قیمت

مناسب یکی از اقتصادي ترین المپ ها براي استفاده در معبر و خیابان هاي

فرعی ، پارك ها و ساختما نهاي تولید، صنعتی و تجاري می باشنـد. بازده

نوري خوب و طول عمر باال، مهمترین ویژگی ایـن المپ ها است که باعث 

شده تا یکی از مقرون به صرفه ترین انواع المپ ها براي تامین روشنایـی

بیرونـی باشنـد. 

NMH/TD

NSV/DT
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المپ ھای متال ھالید استوانه ای

Tubular Metal Halide Lamps

ضریب تشخیص رنگ

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Bulb Shapeشکل حباب

خازن

طول المپ

قطر حباب

Currentجریان

Capacitor

CRI

Length

Diameter

در صورت استفاده از باالست الکترونیکی

نیاز به ایگنیتور نمی باشد.

203237

9.4A

35

3.6A

اما بعضی تنھا افقی نصب می شوند.

Burning posi�onنحوه نصب

Cap Baseنوع کالھک

افقیافقیتمامی جھاتتمامی جھاتتمامی جھاتتمامی جھاتتمامی جھات

E27E27/E40E40E40E40E40E40

82 mm

384 mm

65 Ra

80

10000 h

9.5A

92000 Lm

1000W

PNM1000

95000 Lm
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المپ ھای متال ھالید پینی(با آرک تیوپ سرامیکی)

Single - Ended Metal Halide Lamps

در صورت استفاده از باالست الکترونیکی

نیاز به ایگنیتور نمی باشد.

ضریب تشخیص رنگ

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Bulb Shapeشکل حباب

خازن

Currentجریان

Capacitor

CRI

20

NMH70-TCNMH150-TC

CRT3000-4200-60003000-4200-6000دمای رنگ
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المپ ھای بخار سدیم پرفشار استوانه ای

Tubular High Pressure 
Sodium Vapor Lamps

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Bulb Shapeشکل حباب

خازن

قطر حباب

Currentجریان

Capacitor

Lengthطول المپ

Diameter

102045

Capbageنوع کالھک

CRTضریب تشخیص رنگ

E27E27E40/E27E40E40E40E40E40

>23>23>23>23>23>23>23>23
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المپ ھای بخار سدیم پرفشار بیضوی

Ellip�cal High Pressure 
Sodium Vapor Lamps

ضریب تشخیص رنگ

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

خازن

Currentجریان

Capacitor

CRI

Cap baseE27E27E40نوع کالھک

BulbShapeشکل حباب

Length160 mm227 mmطول المپ

Diameter71 mm91 mmقطر حباب

ED 70

160 mm

71 mm
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المپ ھای بخار سدیم مضاعف

Double Arc tube Sodium Vapor Lamp

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Bulb Shapeشکل حباب

خازن

طول المپ

قطر حباب

Currentجریان

Capacitor

Length

Diameter

250W

28000Lm

3A

48000hrs

T46

250mm

46mm

32

NSV-T250DT

CRIضریب تشخیص رنگ

Cap baseE40نوع کالھک
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المپ ھای بخار جیوه

Mercury Vapor Lamps

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Lamp Shapeشکل المپ

خازن

طول المپ

قطر حباب

Currentجریان

Capacitor

Length

Diameter

101825

Cap baseنوع کالھک

>40 >40 >40 

E27E40 E40

CRIضریب تشخیص رنگ
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المپ ھای بخار جیوه مستقیم

Blended Mercury Vapor Lamps

Lطول عمر i f e

Luminousشار نوری

Wa�aتوان ge

Nنام المپ a m e

Lamp Shapeشکل المپ

طول المپ

قطر حباب

Currentجریان

Length

Diameter

CRI50 Ra45 Ra45 Ra45 Raضریب تشخیص رنگ

250V

Cap BaseE 27E 27E 40E 40نوع کالھک

230V



Fluorscent Lamps
فلورسنت یا تیوپ فلورسنت ، المپ تخلیه الکتریکی گازي است

 که از برق براي تحریک بخار جیوه در گاز نئون یا آرگون استفاده

 می کند که در نتیجه پالسمایی تولید می شود که اشعه

 ماوراء بنفش مـوج کوتاه می سـازد. این نور باعث ایجـاد پدیده 

فسفري در ماده فلورسنت داخل المپ میشود که نور مرئی تولید

 می کند. برخالف المپ هاي التهابی، المپ هاي فلورسنت همیشه

 نیاز به یک باالست براي کنترل مقدارشار عبوري در المپ دارند.

المپ هـاي کم مصرف نیز همان المپ هاي فلـورسنت معمولـی 

هستند که با فنـاوري جدید به صورت فشرده و در حجم کوچک

 تولید و عرضه میگردند. المپ هاي کم مصرف را به خاطر این که

 حجم آنهـا بسیار کوچکتـر از المپ هـاي فلورسنت است المپ

 فلورسنت فشـرده (Compact Fluorescent Lamp) یا

 به اختصـار CFL نامیـدند . این المپ هـا به دلیل مصرف بسیار 

پایین انـرژي و بازدهـی بسیار خوب در مقایسـه بـا المپ هـاي 

 (Energy Saving Lamp) رشتـه اي بـه کـم مصــرف

 مشهـور شدنـد.
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المپ ھای فلورسنت فشرده (کم مصرف)

Compact Fluorescent Lamps

Lطول عمر i f e

Luminousشار نـوری

Wa�aتــــــوان ge

Nنام المپ a m e

Tube Shapeشکل تیوپ

Cap Baseنوع کالھک

Currentجـریــان

Currentطول المپ

NES-FS9W

9W

E14

8000 h

CRTدمای رنگ

78mA

2700-65002700-65002700-65002700-65002700-65002700-65002700-6500

450 Lm

90 mm
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Compact Fluorescent Lamps

Lطـول عمـــر i f e

Luminousشــار نـوری

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

Tube Shapeشکل تیوپ

Cap Baseنوع کالھک

Currentجــریــــــان

Currentطــول المپ

المپ ھای فلورسنت فشرده (کم مصرف)



Special LampsNBM-UV

المپ هاي مادون قرمز حرارتی: یا اصطالحا المپ هاي حرارتی؛ 

تشعشعات مـادون قرمز را جهت گرم کردن به بـدن انسان

 منتقل می کنند. این المپ ها هم کاربردهاي حرارتی دارنـد

 و هم در فیزیوتراپـی استفـاده میگردنـد.

این المپ ها کاربردهاي صنعتی فراوانی از جمله پخت، پوشش 

و اماده کردن مواد پالستیکی به منظور فرم دهی و استفاده هاي

تجاري مثل پختن  برشته کردن غذاها و کاربردهاي شخصی

نظیر گرم کردن حمام و یا گرم کردن محیط نگهداري حیوانات

خانگی دارند.

المپ ماوراء بنفش :

نور ماوراء بنفش  براي چشم انسان نامرئی است و به 3 دسته

 تقسیم می شوند. طول موج UVA از 315 تا 400 نانومتر

  UVBاز 280 تا 315 نانومتر  UVC  از 100تا 280 نانومتر است.

المپ ماوراء بنفش به صورت مصنوعی در هر سه دسته تولید

شده و هرکدام کاربردهـاي ویژه خود را دارند. باید به خاطر 

داشت که علیـرغم مزایاي اشعه مـاوراء بنفش، قرارگرفتـن

طوالنـی مدت در بـرابر تشعشعاتUV بـراي پوست مضـر و 

خطرناك است.

المپ رشتـه اي:

المـپ رشتــه اي یـا بـه اختصــار GLS مخـفف کلمـات

 General Lighting Source است. 

عملکرد المپ رشته اي به گونه اي است که از درون آن یک

رشتـه نازك عبور می کند که با داغ شدنش نور زرد رنگی را

منتشر می سازد. نور گرم و آرام بخش المپ هاي رشتـه اي

براي محیط هاي مسکونی و محل هایی که براي استراحت در

نظر گرفته شده است، مناسب می باشد.
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المپ ھای مادون قرمز

Infrared Heat Lamps (NIR)

Voltageولتـــاژ

Bulbنــوع حباب

Lamp Shapeشکـل المپ

Cap Baseنوع کالھک

 Colorدمــای رنـگ
Temperature

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

Lطـول عمـــر i f e

از جمله دستگاه ھای فیزیوتراپی
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المپ ھای ماوراء بنفش

Ultra Violet Lamps

Voltageولتـــاژ

Bulbنــوع حباب

Lamp Shapeشکـل المپ

Cap Baseنوع کالھک

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

Lطـول عمـــر i f e

Lengthطول المپ

Diameterقطر حباب

تشخیص سنگ ھای معدنی

لودگی محیط تشخیص آ

در جرم شناسی و شناخت جعل و تقلب در اسکناس
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المپ ھای رشته ای

Incandescent Lamps

Bulbنــوع حباب

Bulb Shapeشکـل حباب

Cap Baseنوع کالھک

Wa�aتـــــــــــوان ge

Nنـــام المــپ a m e

Lطـول عمـــر i f e

Voltageولتـــاژ

Lشار نوری u m i n o u s220 Lm380 Lm700 Lm1240 Lm



Electronic Control Gear
باالست دستگاهـی است که براي محدود کردن مقـدار

جریان در یک مدار الکتریکـی استفاده می شود. مثـال

آشنایـی که به طور گستـرده استفاده می شود. باالست

القایـی مورد استفـاده در المپ هاي فلـورسنت، بـراي

محدود کردن جریان مخربی است که در اثر ایجاد مقاومت

منفی در مـدار ایجاد می شـود. باالست ها در طراحـی

متفاوتند. آنها می توانند به سادگـی یک مقاومت سري

خازن یا ترکیبـی از آنها یا به پیچیدگـی باالست هـاي

الکترونیکـی استفاده شده در المپ هـاي فلـورسنت و

المپ هاي تخلیه گازي باشد.

یک باالست الکترونیکـی با استفاده از مدار الکترونیکی

شرایط مناسبـی را براي استـارت و کارکرد المپ فراهم

می کند. یک باالست می تواند کوچک تر و یا سبکتر از

یک باالست مغناطیسـی باشد.براي محافظـت از باالست

الکترونیکـی در برابر نفوذ رطوبت از رزیـن ممکن است 

استفاده می شود. باالست الکترونیکی معموال بی صداتر 

از یک باالست مغناطیسی است و با توجه به کارایی باال 

آن، از باالست مغناطیسی سردتر است.

ایگنیتور که شامل چندین قطعه الکترونیکی براي ایجاد

ولتاژ باالي لحظه استارت است براي راه اندازي المپ هاي

بخار سدیم و متال هالید استفاده می شود. در المپ هاي

فلورسنت استارتر به جاي ایگنیتور استفاده می شود.



39

ایگنیتور

Ignitor

Voltage

Lamp

Frequency

N a m e

tc

l.max

ta

2A

CD-2A سه سیم

NIG-TH/5A دو سیم
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باالست الکترونیکی

Electronic Ballast

fin

N a m e

lin

Pf

Uin

Lamp

Pin

ta

tc

fin

N a m e

lin

Pf

Bf

Lamp

Pin

ta

Range of App





دفتـر مرکــزي: تهـران، خیابـان بـاهنـر، خیابـان جمـاران 

کوچه شانزدهم، پالك 16

کد پستی: 1977814353

فکس: 021-22816318

22816317-021تلفن: 021-22290603

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان آزادي، خیابان پنجم

فکس: 42342656-15086-42343211-086تلفن: 

O ffi c e : N o 1 6 , 1 6 t h A l l e y, J a m a r a n S t

Bahonar St, Tehran, Iran

P.O: 1977814353

Fax: (+9821)22816318

Tel: (+9821)22290603      (+9821)22816317

Factory: 5th St, Azadi Ave, Kaveh Industrial City

Saveh, Iran

Tel: (+9886)42343211-15     Fax: (+9886)42342656

OSRAM

info@noorlamp.ir

سایت:

ایمیل:
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