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نويد بخش تجربه اي شيرين از رانندگي در شب با حس امنيت و 
آسودگي خاطر...!

HELIUS
Special Design



شركت صنايع روشنايي مازي نور با پشتوانه تجربه بيش از ۴۰ سال كار در زمينه 
روشنايي جاده ها و معابر، همگام با پيشرفت تكنولوژي در طول اين سال ها، اقدام به 
طراحي و ساخت چراغ هاي مناسب با بيشترين راندمان و كمترين هزينه در مصرف 
انرژي نموده است. شركت مازي نور با به كارگيري پيشرفته ترين تكنولوژي روز در 

طراحي و ساخت چراغ هاي خياباني، جديدترين محصول خود در اين حوزه را با نام 
چراغ های خياباني هليوس معرفي نموده است. 

روشنايي خيابان ها با رويكرد ذخيره انرژي
همه ي ما در طول زندگي بارها مجبور به حركت از مكاني به مكان ديگر بوده و در 
اين جا به جايي ها نيازمند سفري آسان، با امنيت باال و صرف حداقل انرژي ممكن 
مي باشيم. اين جا به جايي ها به خصوص در شب مشكل تر مي شود و اين روشنايي 

جاده ها است كه راحتي و امنيت سفر ما را تضمين مي كند. طراحي روشنايي مناسب 
جاده ها نيازمند تجربه و تخصص باال می باشد كه ضمن همسويي با رويكرد كاهش 

مصرف انرژي، سطح امنيت و راحتي سفرها را افزايش دهد.
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پيشرفت هاي جديد در زمينه روشنايي LED به شكل وسيعي گسترش يافته 
است. اين پيشرفت ها، سبب شده است كه منابع نوري LED جايگزين منبع 
نوري با المپ هاي گازي درچراغ هاي خياباني شود. اين منابع داراي بازدهي 

بيشتري نسبت به منابع  غير LED مي باشد. همچنين استفاده از منابع نوري 
LED هزينه انرژي مصرفي را كاهش داده و در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

نيز سهم مهمي را ايفا مي كند. عالوه بر آن كيفيت نور منتشر شده از منابع 
LED مي تواند بسيار باالتر از منابع غير LED باشد. طول عمر باال و عدم نياز 

به نگهداري و تعميرات خاص نيز از مزاياي مهم منابع نوري LED مي باشد كه 
در مورد چراغ هاي خياباني به علت دسترسي نه چندان آسان به چراغ به علت 

ارتفاع نصب زياد، بسيار حائز اهميت است.
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پخش نور اين چراغ ها به گونه اي است كه بهترين عملكرد )بيشترين راندمان( را در 
روشنايي طول و عرض مفيد جاده دارا بوده و از هدر رفت نور در مناطق غير ضروري 
خارج از جاده جلوگيري به عمل مي آيد. همچنين انرژي مصرفي جهت روشنايي هر 
متر از جاده بسيار كاهش يافته و در طول عمر مفيد چراغ، نيازي به هزينه نگهداري 

و تعميرات نمي باشد.

موارد استفاده چراغ های هليوس در بزرگراه، آزادراه ، اتوبان، خيابان هاي اصلي و معابر 
مي باشد. طراحی مسيرهای بزرگراه، آزاد راه، اتوبان و خيابان های اصلی به گونه اي است 

كه اكثر وسايل نقليه سرعت بااليي دارند و عابرين و وسايل نقليه غير موتوري و با 
سرعت پايين تردد ندارد. روشنايي در اين مسيرها بايد به گونه اي باشد كه براي راننده 

در اين جاده ها، با توجه به سرعت باال، شرايط جوی مختلف و تردد زياد، سفري امن 
و با آرامش خاطر را فراهم آورد. هر شيء در كنار جاده بدون زحمت مي بايست قابل 
تشخيص باشد و سطح روشنايي در كف جاده هم يكنواخت بوده و هيچ گونه زنندگي 

نوري براي رانندگان ايجاد نگردد. 
همچنين طراحی مسيرها در خيابان های فرعی به گونه ای است كه، عالوه بر موارد 

ذكر شده، مي بايست روشنايي محيطي بدون زنندگي نور براي عابرين نيز ايجاد شود.
در طراحي چراغ های هليوس تمامي اين موارد در نظرگرفته شده و استانداردهاي الزم 

براي استفاده در اين گونه مسيرها در آن لحاظ شده است.
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• روشنايي محيط پيرامون
• احساس امنيت

• كاهش تصادفات
• فراهم آوردن توانايي جهت يابي

Co2 كاهش انتشار گاز •
• كاهش آلودگي ناشي از گازهاي گلخانه اي

• حداكثر قابليت ديد در شب براي رانندگان، عابرين پياده 
   و وسايل نقليه غير موتوري

• اطمينان از حس آرامش و راحتي در جاده ها
• افزايش زمان ساعت فعاليت در شب

دوستدار محيط زيست:امنيت برای شهروندان:ايمني جاده:

در فرايند توليد چراغ های هليوس از عناصر و مواد با كيفيت ممتاز استفاده شده و پوشش بدنه آن فاقد هرگونه عنصر شيميايي خطرناك 

)ROHS , REACH( .براي محيط زيست مي باشد
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• كاهش ازدحام آزار دهنده حشرات اطراف نور
• نگهداري از تعادل چرخه زندگي موجودات

• كاهش هزينه هاي نظافت

• حفظ تاريكي آسمان در شب جهت همسويي با ريتم
   زندگي موجودات فعال شب

• كاهش سطح روشنايي محيط در تاريكي شب در آسمان

• جهت دهي نور و اطمينان از هدر نرفتن نور
• جهت دهي نور به منظور هدايت به محل مورد نظر

حفظ چرخه طبيعی شبانه روز:حفاظت از اكو سيستم:كاهش مصرف انرژي:
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يكي از مزيت هاي مهم چراغ های هليوس جدا بودن محفظه اپتيك از محفظه درايور بوده 
و براي راه اندازي و يا تعمير قطعات داخل محفظه درايور، نياز به باز شدن محفظه اپتيك 
نيست. اين مزيت سبب مي شود كه در محيط هاي با گرد و غبار باال و شرايط آب و هوايي 

متفاوت، از آسيب ديدن قطعات داخل محفظه اپتيك جلوگيري بعمل مي آيد.
همچنين قابليت تعويض كل محفظه اپتيكی به صورت يكپارچه در اين چراغ ها فراهم آمده

است كه سبب سهولت در تعمير احتمالی چراغ می شود.

چراغ های هليوس داراي بدنه آيروديناميك با پوشش بادوام از جنس آلومينيوم دايكستي مي باشد. 
فرم آيروديناميك بدنه و كاهش سطح بادگير چراغ در راستای افقی منجر به كاهش نيروهای وارده بر 
مجموعه چراغ و پايه نگهدارنده آن شده است. طراحي بدنه چراغ به گونه اي است كه با وجود پره های 
متعدد تعبيه شده در پشت آن، سطح تماس با هواي محيط را افزايش داده و به تبادل حرارتي بيشتر 

چراغ كمك مي كند لذا دمای محيطی مجاز كاركرد چراغ را تا 5۰ درجه سانتی گراد افزايش داده 
است. همچنين اين طراحي به گونه اي است كه با توجه به كاربري چراغ ها در محيط خارجي با شرايط 

آب و هوايي متغير، مانع از انباشته شدن آب بر روي چراغ مي گردد.

محفظه: بدنه چراغ: 
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مشخصات درايور:
طراحي ويژه مناسب براي استفاده در شرايط سخت آب و هوايي فضاي خارجي بدون كاهش بازدهي عملكرد در طول مدت عمر آن از 

ويژگي هاي بارز اين درايور مي باشد. چراغ هاي مورد استفاده در فضای آزاد مخصوصا در خيابان، جاده و معابر همواره تحت تنش هاي 
لرزشي قرار داشته و مي تواند در دراز مدت منجر به قطع شدن اتصاالت اجزاي الكترونيكي درايور گردد. طراحی ويژه درايور مورد استفاده 

در چراغ هليوس منجر به استحكام باالی آن تحت تنش های ناشی از لرزش می گردد.
اين درايور داراي ضريب توان باالي 95 درصد، هارمونيك كمتر از 1۰ درصد، بازدهي باالي 9۰ درصد و فليكر كمتر از 5 درصد مي باشد.

هليوس M سه ماژوله                        ۴-۴ كيلو ولت
هليوس M چهار ماژوله 1۴۰ وات         ۴-۴ كيلو ولت
هليوس M چهارماژوله 215 وات        1۰-6 كيلو ولت
هليوس L سه ماژوله                         ۴-۴ كيلو ولت
هليوس L چهار ماژوله                     1۰-6 كيلو ولت
هليوس L پنج ماژوله                        6-6 كيلو ولت

لنز:
در اين چراغ ها از لنزهايی با ضريب عبور باال و پخش نور كنترل شده با طراحي ويژه 
براي كاربري خياباني و معابری استفاده شده است. اين لنزها دارای مقاومت حرارتی 
و استحكام مكانيكي باال بوده و درمواردی كه اشعه UV وجود ندارد انتخاب مناسبی 

می باشند. 
طراحی لنزهای به كار رفته به گونه ای است كه امكان استفاده از اين چراغ ها در 

جاده ها، خيابان ها و معابر با كالس های مختلف روشنايی و فاصله تير و ارتفاع نصب 
متفاوت را فراهم آورده است. بيشترين فاصله بين دو پايه متوالی، كاهش تعداد چراغ، 

پايه و هزينه كلی بهره برداری از مزايای استفاده از اين لنزها می باشد.

درايور داراي حفاظت  اضافه ولتاژ فاز به نول و فاز به زمين به شرح زير مي باشد:
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درجه حفاظت:
چراغ  فضاي خارجي همواره تحت تاثير شرايط آب و هوايي محيط جغرافيايي كه در 

آن نصب مي گردد قرار دارد. لذا كليه مسائل حفاظتي ناشي از نفوذ آب و گرد غبار 
بايد در اين چراغ ها در نظر گرفته شود. چراغ های هليوس شركت مازي نور با داشتن 

درجه حفاظت IP66 گزينه بسيار مناسبي براي نصب در هر نوع شرايط آب و هوايي 
سخت مي باشد.

IP66
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شيشه:
در چراغ های هليوس از شيشه تمپر شده سكوريت تخت با ضريب عبوردهی باالی نور 

)Super Clear( استفاده شده است. بهره گيری از شيشه با ضخامت باال موجب 
مي شود كه در زمان انبساط، انقباض و نوسانات دمايی حفاظت عايقي چراغ به بهترين 
شكل ممكن حفظ شود. شيشه مورد استفاده در اين چراغ ها تخت بوده كه در نتيجه 

باعث كاهش خاک گير بودن آن در مقايسه با شيشه های محدب می شود.

IK 09 IK 10
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مشخصات جاده دو طرفه سه بانده 

L هليوس
 )پخش خيابانی 5 ماژوله(

چراغ HID ۴۰۰ وات
)سديم(

3

3

تعداد باند

11ME1

ME1 11

عرض جاده در هر طرف
)متر(

كالس جاده

طول عمر المپ
 )ساعت(

%28

بخار سديم

 Lدرصد كاهش انرژي مصرفي چراغ هليوس
نسبت به چراغ HID ۴۰۰ وات سديم 

۰             1۰,۰۰۰         2۰,۰۰۰         3۰,۰۰۰        ۴۰,۰۰۰         5۰,۰۰۰

بخار سديم

۰                  1۰۰                2۰۰                 3۰۰                ۴۰۰                 5۰۰                6۰۰         
مقدار گاز دی اكسيدكربن )CO2( توليد شده به ازای هر كيلومتر جاده در طول 10 سال )كيلوگرم(

x 1۰۰۰

15

Lهليوس

)...M314LULED(مقايسه چراغ هليوس     LED                              با چراغ های بخار سديم: L
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مشخصات جاده دوطرفه دوبانده 

L هليوس
 )پخش خيابانی 5 ماژوله(

چراغ HID ۴۰۰ وات
)سديم(

2

2

تعداد باند

9ME1

ME1 9

عرض جاده در هر طرف
)متر(

كالس جاده

طول عمر المپ
 )ساعت(

%۳5

بخار سديم

 Lدرصد كاهش انرژي مصرفي چراغ هليوس
نسبت به چراغ HID ۴۰۰ وات سديم 

۰             1۰,۰۰۰         2۰,۰۰۰         3۰,۰۰۰        ۴۰,۰۰۰         5۰,۰۰۰

بخار سديم

۰                  1۰۰                2۰۰                 3۰۰                ۴۰۰                 5۰۰                6۰۰         
مقدار گاز دی اكسيدكربن )CO2( توليد شده به ازای هر كيلومتر جاده در طول 10 سال )كيلوگرم(

x 1۰۰۰

16
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)...M314LULED(مقايسه چراغ هليوس     LED                              با چراغ های بخار سديم: L
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مشخصات جاده د وطرفه دوبانده 

L هليوس
 )پخش خيابانی ۴ ماژوله(

چراغ HID 25۰ وات
)سديم(

2

2

تعداد باند

9ME1

ME1 9

عرض جاده در هر طرف
)متر(

كالس جاده

طول عمر المپ
 )ساعت(

%۳0

بخار سديم

 Lدرصد كاهش انرژي مصرفي چراغ هليوس
نسبت به چراغ HID 25۰ وات سديم 

۰             1۰,۰۰۰         2۰,۰۰۰         3۰,۰۰۰        ۴۰,۰۰۰         5۰,۰۰۰

بخار سديم

۰                  1۰۰                2۰۰                 3۰۰                ۴۰۰                 5۰۰                6۰۰         
مقدار گاز دی اكسيدكربن )CO2( توليد شده به ازای هر كيلومتر جاده در طول 10 سال )كيلوگرم(

x 1۰۰۰

17

)...M314LULED(مقايسه چراغ هليوس     LED                              با چراغ های بخار سديم: L

Lهليوس
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مشخصات جاده دوطرفه دوبانده 

L هليوس
 )پخش خيابانی 3 ماژوله(

چراغ HID 25۰ وات
)سديم(

2

2

تعداد باند

9ME2

ME2 9

عرض جاده در هر طرف
)متر(

كالس جاده

طول عمر المپ
 )ساعت(

%۳7

بخار سديم

 Lدرصد كاهش انرژي مصرفي چراغ هليوس
نسبت به چراغ HID 25۰ وات سديم 

۰             1۰,۰۰۰         2۰,۰۰۰         3۰,۰۰۰        ۴۰,۰۰۰         5۰,۰۰۰

بخار سديم

Lهليوس

۰                  1۰۰                2۰۰                 3۰۰                ۴۰۰                 5۰۰                6۰۰         
مقدار گاز دی اكسيدكربن )CO2( توليد شده به ازای هر كيلومتر جاده در طول 10 سال )كيلوگرم(

x 1۰۰۰
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Street Light 
HELIUS L

66IK 10

Cat. No.
(kg)(lm/W) (K)(lm)(W)

W
Color

TemperatureEfficacyLuminous Flux
Power

Consumption

M314LULED7730-S
M314LULED7740-S
M314LULED9730-S
M314LULED9740-S

154
154
205
205

10.3
10.3
10.8
10.8

117
123
122
127

18000
19000
25000
26000

3000
4000
3000
4000

M314ULED7830-S

Cd/Klm

8000

12000
10000

4000

40
0

16
0

760

ØD
مدل

M314LU...-S + 314PJ45
M314LU...-S

48
60

D
(mm)
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66IK 10

Cat. No.
(kg)(lm/W) (K)(lm)(W)

W
Color

TemperatureEfficacyLuminous Flux
Power

Consumption

Street Light 
HELIUS L

M314LULED10730-S
M314LULED10740-S

250
250

31000
32000

124
128

11.3
11.3

3000
4000

M314ULED10830-S

Cd/Klm

8000
12000

20000
1600040

0
16
0

760

ØD
مدل

M314LU...-S + 314PJ45
M314LU...-S

48
60

D
(mm)
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Street Light 

M314MULED7830-S

Cd/Klm

4000
6000

10000
8000

HELIUS M

66IK 09

Cat. No.
(kg)(lm/W) (K)(lm)(W)

W
Color

TemperatureEfficacyLuminous Flux
Power

Consumption

M314MULED6730-S
M314MULED6740-S
M314MULED7730-S
M314MULED7740-S

104
104
140
140

7.4
7.4
7.4
7.4

115
135
114
136

12000
14000
16000
19000

3000
4000
3000
4000

M314MULED6830-S

Cd/Klm

8000

12000
10000

4000

مدل

M314MU...-S + 314PJ45
M314MU...-S
M314MU...-S

42
48
60

D
(mm)

HELIUS Street Light 

M314MULED6...-S

M314MULED7...-S
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Cat. No.
(kg)(lm/W) (K)(lm)(W)

W
Color

TemperatureEfficacyLuminous Flux
Power

Consumption

Street Light 
HELIUS M

M314MULED9730-S
M314MULED9740-S

215
215

24000
24000

112
112

7.7
7.7

3000
4000

M314MULED9730-S

Cd/Klm 16000
12000

مدل

M314MU...-S + 314PJ45
M314MU...-S
M314MU...-S

42
48
60

D
(mm)

HELIUS Street Light 



شيشه سكوريت شده تخت

لنز با بازدهي باالي 95 درصد

ماژول LED با بازدهی زياد و عمر بيش از
 5۰,۰۰۰ ساعت

درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از ۰.9

در زمان باز و بسته نمودن پيچ هاي درب و بدنه، با توجه به درنظر 
گرفتن بست قفل، نياز به نگهداشتن درب نمي باشد

سيستم لواليي و جداشدن مجموعه درب از بدنه براي نصب آسان چراغ

پيچ هاي نصب درب و بدنه پس از باز شدن از بدنه جدا نشده و نياز به 
نگهداشتن آنها نيست

تراز تعبيه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن

23HELIUS Street Light 



بدنه از جنس آلومينيومی دايكستی طراحی مناسب چراغ برای داشتن حداكثر تحمل فشار 

طراحی مناسب هيتسينك ها برای داشتن حداكثر 
تبادل حرارتی با محيط پيرامون

طراحی آيروديناميكی مدرن و ظاهری باريك و زيبا

2۴ HELIUS Street Light 



 )M314LU...نصب بر لوله افقی با زاويه 0 تا 10- درجه )در مدل های
 )M314MU...و با زاويه 15± درجه )در مدل های

با درج زاويه روی بدنه

)M314LU... نصب بر لوله عمودي با زاويه 0 تا 20 درجه )در مدل هاي
)M314MU... و با زاويه 15± درجه )در مدل هاي

با درج زاويه روي بدنه

قابليت تنظيم دقيق زاويه چراغ بر روی براكت

25HELIUS Street Light 



براكت های نصب

PTO2-Bracket براكت  نصب 18۰ درجه برای چراغ های خيابانی 

اپتيما، زئوس و هليوس با زاوية نصب 1۰ درجة نسبت به افق برای نصب 
به پاية با قطر 76 ميلی متر

PTO160-Bracket براكت  نصب روی ديوار برای چراغ های خيابانی 

اپتيما، زئوس و هليوس با زاوية نصب 3۰ درجة نسبت به افق، قطر ۶۰ 
ميلی متر و طول 5۰ سانتی متر

  براكت ديواری براكت دو طرفه
314PJ45 در صورت نصب چراغ هليوس به لوله به قطر 5 سانتي متر و چراغ 

هليوس M به لوله به قطر ۴ سانتي متر، از اين براكت استفاده مي شود.

واسط اتصال
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www.mazinoor.com
خدمات پس از فروش: 021-85575


