
شرکت المپ نور

تعداد

مصرف کننده در کارتن 

E27NMV  50w12410,000/  بیضوی   وات نور50المپ بخارجیوه 1

E27NMV  125w40859,000/  بیضوی   وات نور125المپ بخارجیوه 2

E27STANDARD HQL 125w40894,000/  بیضوی   وات اسرام ایران125المپ بخارجیوه 3

E27NBM 160w40865,000/  بیضوی   وات نور160المپ  بخارجیوه مستقیم 4

E27 - E40NBM  250w121,350,000/  بیضوی   وات نور250المپ  بخارجیوه مستقیم 5

E40NMV  250w121,687,000/  بیضوی   وات نور250المپ بخارجیوه 6

E40STANDARD HQL 250w121,754,000/  بیضوی   وات اسرام ایران250المپ بخار جیوه 7

E40NMV  400w122,126,000/  بیضوی   وات نور400المپ  بخار جیوه 8

E40STANDARD HQL 400w122,211,000/  بیضوی   وات اسرام ایران400المپ  بخار جیوه 9

E40NBM  500w122,177,000/  بیضوی  ( ولت230) وات نور 500المپ  بخارجیوه مستقیم 10

E40NBM  500w122,311,000/  بیضوی  ( ولت250) وات نور 500المپ  بخارجیوه مستقیم 11

تعداد

مصرف کننده در کارتن 

E27PNM-T  70w241,465,000/   استوانه ای   وات نور70المپ متال هالید 1

E27PNM-T  150w241,837,000/   استوانه ای  (مهتابی) وات نور150المپ متال هالید 2

E27PNM-T  150w24832,000/   استوانه ای  (آفتابی) وات نور150المپ متال هالید 3

E40PNM-T  250w122,640,000/  استوانه ای   وات نور250المپ متال هالید 4

E40PNM-T  250w (G)121,269,000/  استوانه ای  (سبز) وات  نور 250المپ متال هالید 5

E40PNM-T  400w123,109,000/  استوانه ای   وات نور400المپ متال هالید 6

E40PNM-T  400w (G)12/  استوانه ای  (سبز) وات  نور 400المپ متال هالید 5

E40PNM-T  1000w68,409,000/  استوانه ای   وات نور1000المپ متال هالید 7

E40PNM-T  2000w615,522,000/  استوانه ای   وات نور2000المپ متال هالید 8

اجرا : 1401/04/01

01-41: کد  

HID                   لیست قیمت المپ های 

ف
دی

(لایر)قیمت ر

گروه المپ های بخارجیوه

ف
دی

(لایر)قیمت ر

گروه المپ های متال هالید

نام محصول

سرپیچ/ شکل حباب نام محصول

1 - 9صفحه 

Product Name

1401/04/31: اعتبار 

Product Name سرپیچ/ شکل حباب 

بزودی



تعداد

مصرف کننده در کارتن 

E27NSV-35w502,314,000/  استوانه ای  - بیضوی  وات  نور35المپ بخار سدیم 1

E27NSV-50w502,023,000/  استوانه ای  - بیضوی  وات  نور50المپ بخار سدیم 2

E27NSV-70w502,023,000/  استوانه ای  - بیضوی  وات  نور70المپ بخار سدیم 3

E27NSV-SE 110w401,805,000/  بیضوی  نور (جایگزین جیوه) وات 110المپ بخار سدیم 4

E27 - E40NSV-T  150w122,566,000/  استوانه ای   وات نور 150المپ بخار سدیم 5

E40NSV-SE 210w122,754,000/  بیضوی  نور (جایگزین جیوه)وات 210المپ بخار سدیم 6

E40NSV-T  250w122,713,000/  استوانه ای    وات نور250المپ بخار سدیم 7

E40NSV DT 250W E40123,852,000/  استوانه ای    وات نور250المپ بخار سدیم مضاعف 8

E40VIALOX   NAV-T  250w122,821,000/  استوانه ای   وات اسرام ایران250المپ بخارسدیم 9

E40VIALOX   NAV-E  250w122,713,000/ بیضوی   وات اسرام ایران250المپ بخارسدیم 10

E40NSV-T  400w122,859,000/  استوانه ای   وات نور400المپ  بخار سدیم 11

E40NSV DT 400W E40123,983,000/  استوانه ای    وات نور400المپ بخار سدیم مضاعف 12

E40VIALOX   NAV-T  400w122,974,000/  استوانه ای   وات اسرام ایران400المپ  بخار سدیم 13

E40VIALOX   NAV-E  400w122,859,000/ بیضوی   وات اسرام ایران400المپ  بخار سدیم 14

E40NSV-T  600w123,136,000/ استوانه ای   وات نور600المپ  بخار سدیم 15

E40NSV-T  1000w69,751,000/  استوانه ای   وات نور1000المپ  بخار سدیم 16

تعداد

مصرف کننده در کارتن 

600W E40PNM-T /  GP 600w125,625,000- المپ متال هالید گیاهی نور 1

600W E40NSV-T /  GP 600w125,500,000-  المپ بخار سدیم گیاهی نور 2

1000W E40NSV-T /  GP 1000w66,250,000-  المپ بخار سدیم گیاهی نور 3

600WE40 NG Ballast 600w127,938,000_  باالست المپ بخارسدیم گیاهی نور 4

1000WE40 NG Ballast 1000w1214,750,000_  باالست المپ بخارسدیم گیاهی نور 5

اجرا :1401/04/01

01 - 41: کد 

گروه المپ ها و باالست های گیاهی

Product Nameسرپیچ/ شکل حباب 

1401/04/31: اعتبار 

(لایر)قیمت 

2 - 9صفحه 

نام محصول
(لایر)قیمت 

HID             لیست قیمت المپ های 

ف
دی

ر

Product Nameسرپیچ/ شکل حباب 

گروه المپ های بخار سدیم

ف
دی

ر

نام محصول



تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

E27720-810150002008050285,000مهتابی/ آفتابی  وات9المپ 1

E27900-1000150002008050351,000مهتابی/ آفتابی  وات12المپ 2

E271200-1350150002008050494,000مهتابی/ آفتابی  وات15المپ 3

E271800-2000150002008040626,000مهتابی/ آفتابی  وات20المپ 4

E273100-29251500020080101,471,000مهتابی/ آفتابی  وات35المپ 5

E272400-27001500020080151,304,000مهتابی/ آفتابی  وات30المپ 1

E273200-36001500020080101,771,000مهتابی/ آفتابی  وات40المپ 2

E274000-45001500020080102,269,000مهتابی/ آفتابی  وات50المپ 3

E405600-6300150002008083,408,000آفتابی/سفید وات70المپ 4

E408100-9000150002008085,389,000آفتابی وات100المپ 5

تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

E272400-27002500018080151,176,000مهتابی/ آفتابی  وات استوانه ای مینی30المپ 1

E274000-45002500018080101,985,000مهتابی/ آفتابی  وات استوانه ای مینی50المپ 2

E274701500018080100358,000مهتابی/ آفتابی   شفافP45 وات 5المپ حبابی 3

E274701500018080100333,000مهتابی/ آفتابی  مات P45 وات 5المپ حبابی 4

E144501500011070100مهتابی/ آفتابی R50 وات 6المپ 5

اجرا : 1401/04/01

01 - 41: کد 

بزودی

(Bulb)حبابی 

(Tubular)استوانه ای 

3- 9صفحه

نام محصول

1401/04/31: اعتبار 

ف
دی

ر

رنگ نور موجودنام محصول
مشخصات فنی المپ

المپ های خاص

Indoor LED

ف
دی

ر

 LED   لیست قیمت المپ هاي 

مشخصات فنی المپ
رنگ نور موجود

(لایر)قیمت 

(لایر)قیمت 



تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

E145001500020080100360,000  وات شمعی و اشکی شفاف 6  المپ 1

E145001500020080100296,000  وات شمعی و اشکی مات6  المپ 2

TO E14520/470250002508060319,000شفاف سری /  وات اشکی 5.5المپ 3

TO E14520/470250002508060319,000مات سری /  وات اشکی 5.5المپ 4

TO E14520/470250002508060319,000مات سری /  وات شمعی 5.5المپ 5

E145001500015080100223,000 وات مات5المپ اشکی 7

تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

E144701500036080100مهتابی/آفتابي وات اشکی فیالمنتی4.5المپ 1

E276001500036080100553,000مهتابی/آفتابي وات حبابی فیالمنتی6المپ 2

E2725015000330801001,265,000آفتابیT45مدل -  وات حبابی فیالمنتی  5المپ 3

E27300150003308082,243,000آفتابیT65مدل -  وات حبابی فیالمنتی  5المپ 4

E27300150003308063,284,000آفتابیG200مدل -  وات حبابی فیالمنتی  5المپ 5

اجرا : 1401/04/01

01 - 41: کد 

بزودی

ف
دی

مشخصات فنی المپر

ف
دی

ر

رنگ نور موجود

آفتابي

مهتابی

مهتابی

آفتابي/ مهتایی 

4 - 9صفحه 

آفتابي/ مهتابی 

1401/04/31: اعتبار 

آفتابي/ مهتابی 

(لایر)قیمت 

(لایر)قیمت 

المپ های شمعی و اشکی

 LED   لیست قیمت المپ هاي 

المپ های فیالمنتی

نام محصول
مشخصات فنی المپ

رنگ نور موجود

نام محصول



تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

G13700-76515000-8025533,000آفتابیSRسری  (60cm) تیوب LED وات 9المپ 1

G1399015000-8025578,000آفتابیFLسری  (60cm) تیوب LED وات 9المپ 2

G131400-153015000-8025644,000آفتابی/یخیSRسری  (120cm) تیوب LED وات 18المپ 3

G13198015000-80251,099,000مهتابیFLسری  (120cm) تیوب LED وات 18المپ 4

تعداد

مصرف کننده در کارتنCRI(درجه)زاویه تابش(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوریسرپیچ

240-220 ولتاژ COB با لنز SMD وات 6هالوژن 1
مهتابی   /   آفتابي

 درجه35
GU104501500036 , 11080100349,000

G42001500030080110356,000آفتابی- مهتابی(12V) G4وات 3المپ 3

G92001500030080100343,000مهتابیG9 وات 2.1المپ  4

G92001500030080110358,000مهتابیG9 وات 3.5المپ  5

مصرف کنندهسایز چیپ(متر)

50374,000*49.550قرمز1

50471,000*49.550کهربایی2

28243,000*5035قرمز3

4RGB5050*50596,000

-4ریموت ریسه بشماره ردیف 5
 متر100هر 

یک عدد
-4,878,000

28729,000*5035آبی6

28768,000*5035کهربایی7

اجرا : 1400/04/01

01 - 41: کد 

 (به ازای هر متر)قیمت 

(لایر)

LN-FX-FCB-2W-240V

LN-FX-FCB-2W-240V

مقدارتوان به ازای 

4.8هر یک متر 

مقدارتوان به ازای 

4.8هر یک متر 

ریسه نواری 

نئو فلکسی

RTL-FPC-240V

RTL-FPC-240V-

مشخصات فنی

 متر1هر 

 متر1هر 

5جهت ریسه ردیف 

متر1.5هر 

متر1.5هر 

SRC-181-240V 

Controller

رنگ نور Product name

RTL-FPC-240V

 LED   لیست قیمت المپ هاي 

المپ های هالوژن

نام محصول
(لایر)قیمت مشخصات فنی المپ

مقطع برش

1400/04/31: اعتبار 

5 - 9صفحه 

نام محصول

ف
دی

ر

رنگ نور موجودنام محصول
مشخصات فنی المپ

ریسه ها 

ف
دی

ر

LT-FCB-240V

رنگ نور موجود

ال ای دی تیوب

ف
دی

ر

(لایر)قیمت 



(شرکت المپ نور)            LEDلیست قیمت المپ هاي 

مصرف کننده(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوری

3502500010439,000آفتابيL وات مربع سری 6پنل  1

125025000101,116,000یخی/ آفتابي Lگرد سری /  وات 18پنل  2

140025000101,116,000آفتابی/سفید وات گرد22پنل بک الیت 3

140025000101,116,000آفتابی وات مربع22پنل بک الیت 4

مصرف کننده(ساعت)طول عمرعکس

30000241,849,000آفتابی/مهتابیMars وات 9چراغ دان الیت 1

30000122,315,000آفتابی/مهتابیMars وات 15چراغ دان الیت 2

30000123,925,000آفتابی/مهتابیMars وات 21چراغ دان الیت 3

30000101,418,000آفتابیIQ وات 5چراغ دان الیت 4

30000102,084,000مهتابیIQ وات 9چراغ دان الیت 5

30000101,523,000مهتابیCrystal وات 6چراغ دان الیت 6

30000302,204,000آفتابی/مهتابیCrystal وات 9چراغ دان الیت 7

30000183,325,000آفتابی/مهتابیCaptain وات 14چراغ دان الیت 8

30000125,484,000آفتابی/مهتابیCaptain وات 20چراغ دان الیت 9

3000087,540,000آفتابی/مهتابیCaptain وات 30چراغ دان الیت 10

تعداد

مصرف کننده در کارتن(ساعت)طول عمر(لومن)شار نوری

650250006913,000آفتابي1

اجرا : 1401/04/01

01 - 41: کد 

24 * 10.5ابعاد   - 21فنربه فنر  

14.5 * 7.9ابعاد   - 12.5فنربه فنر  

18.5 * 10.2ابعاد   - 16.5فنربه فنر  

23 * 11.1ابعاد   - 20فنربه فنر  

8.5 * 5.2ابعاد   - 7.6فنربه فنر  

10.9 * 6ابعاد   - 9.5فنربه فنر  

13.2 * 5.9ابعاد   - 10.8فنربه فنر  

سانت12قطروضلع بیرونی/9فنربه فنر

10.9 * 6.2ابعاد   - 9فنربه فنر  

8.6 * 5ابعاد   - 7.5فنربه فنر  

رنگ نور موجودنام محصول

220mmبیرونی  / 195mmفنر به فنر 

مشخصات فنی

220mmبیرونی  / 200mmفنر به فنر 

(سانتیمتر)سایز

6 - 9صفحه 

1401/04/31: اعتبار 

نام محصول

18.2 * 8.1ابعاد   - 16فنربه فنر  

پنل

(لایر)قیمت  مشخصات فنی

تعداد در 

کارتن

گرد/  وات 10چراغ سقفی 

ف
ردی

رنگ نور 

موجود

مشخصات فنی

(سانتیمتر)سایز

ف
ردی

(لایر)قیمت 

(لایر)قیمت 

سانت22/5قطروضلع بیرونی/19فنربه فنر

چراغ سقفی

چراغ دان الیت لمانور

لیست قیمت پنل ها
ف

رنگ نور موجودنام محصولردی
تعداد در 

کارتن



مصرف کنندهسرپیچمدل

E2710088,000(A60)شفاف 2700K وات نور40المپ رشته ای  1

E2710088,000(A60)شفاف 2700K وات نور100المپ رشته ای  2

Full SpiralE1450171,000مهتابي/ آفتابي  وات نور9المپ كم مصرف 3

Full SpiralE2750171,000آفتابي وات نور9المپ كم مصرف 4

GU10GU1050196,000مهتابي/ آفتابي  وات نور11المپ کم مصرف 6

Full SpiralE27 - E1450213,000مهتابي/ آفتابي  وات نور11المپ كم مصرف  5

Full Spiral E1450232,000مهتابي/ آفتابي  وات نور15المپ كم مصرف  7

Full SpiralE2750232,000آفتابی وات نور15المپ كم مصرف  8

Full SpiralE2710531,000آفتابي وات نور55المپ كم مصرف  9

Full SpiralE2710570,000آفتابي وات نور65المپ كم مصرف 10

Half SpiralE278944,000آفتابي وات نور85المپ كم مصرف 11

LotusE278996,000آفتابي وات نور85المپ كم مصرف 12

Half SpiralE2710851,000آفتابي وات نور90المپ كم مصرف  13

Full SpiralE2781,107,000آفتابي وات نور105المپ كم مصرف  14

مصرف کننده

50545,000مهتابیPLL وات 18المپ 1

50615,000یخی/مهتابیPLL وات 36المپ 2

50830,000مهتابیPLL وات 55المپ 3

40506,000یخی/مهتابی(T5) وات 14المپ فلورسنت 1

40650,000یخی/مهتابی(T5) وات 24المپ فلورسنت 2

40709,000یخی/مهتابی(T5) وات 28المپ فلورسنت 3

401,011,000یخی/مهتابی(T5) وات 54المپ فلورسنت 4

25175,000مهتابی(T8) وات 18المپ فلورسنت 1

25131,000آفتابی(T8) وات 18المپ فلورسنت 2

25875,000مهتابی(T8) وات 58المپ فلورسنت 3

50825,000یخی چهار پینPL-C وات 18المپ 1

50256,000یخی دو پین PL-C وات 26المپ 2

اجرا : 1401/04/01

01 - 41: کد 

G24d-2

G24q-4

G13

G13

G13

G5

PL-C

G5

G5

G5

2G11

المپ های فلورسنت

T5

PLL

2G11

2G11

تعداد در کارتن

(لایر)قیمت 

ف
دی

ر

رنگ نور موجودشرح محصول
(لایر)قیمت 

سرپیچ

7 - 9صفحه 

1401/04/31: اعتبار 

تعداد در کارتن

                                                          لیست قیمت المپ هاي رشته ای، كم مصرف و فلورسنت          

ف
دی

ر

رنگ نور موجودنام محصول
مشخصات

T8

المپ های رشته ای و كم مصرف



شرکت المپ نور

تعداد 

مصرف کننده در کارتن

NIR 250wE27122,576,000 وات 250المپ مادون قرمز 1

NIR 275wE2761,767,000 وات275المپ حرارتی 2

NIR 375wE2761,839,000 وات375المپ حرارتی 3

NBM 160w / UVE27401,660,000 وات  160المپ ماورا بنفش 4

NBM 250w / UVE27/E40122,647,000 وات 250المپ ماورا بنفش 5

NBM 400w / UVE40121,818,000 وات  400المپ ماورا بنفش 6

تعداد 

مصرف کننده در کارتن

NSV-TD 70w RX7sRX7s50341,000 وات تیغه ای دو سر70المپ سدیم 1

NMH-TD 70w RX7sRX7s50474,000(آفتابی) وات تیغه ای دو سر70المپ متال هالید 2

NMH-TD 150w RX7sRX7s100(مهتابی) وات تیغه ای دو سر150المپ متال هالید 3

NMH-TC 20w CeramicG1212544,000(یخی) وات با آرک تیوب سرامیکی 20المپ متال هالید 4

NMH-TC 35w CeramicG1212544,000(آفتابی) وات با آرک تیوب سرامیکی 35المپ متال هالید 5

NMH-T 70w QuartzG1250334,000(قرمز- آبی - سبز ) وات با آرک تیوب کوارتز 70المپ متال هالید 6

NMH-TC 20w CeramicG8.512519,000(یخی) وات با آرک تیوب سرامیکی 20المپ متال هالید 7

NMH-TC 35w CeramicG8.512556,000(یخی) وات با آرک تیوب سرامیکی 35المپ متال هالید 8

مصرف کننده

400Ignitor 50-400w1,575,000 - 50اگنیتور سه سیم 1

1000Ignitor 600-1000w3,125,000 - 600اگنیتور سه سیم 2

EHB 020 D Ballast1,334,000 وات متال هالید نور20باالست الکترونیکی 3

E-BALLAST 200WE-BALLAST 200W LVD1,875,000-باالست الکترونیکی 4

اجرا : 1401/04/01

01 - 41: کد 
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                                               لیست قیمت محصوالت تخصصی     

سرپیچ نام محصول

مادون قرمز  و ماورا بنفش

Product Name

ف
دی

ر

8 - 9صفحه

ف
دی

ر

نام محصول

ف
دی

ر

Product Name

1401/04/31: اعتبار 

(لایر)قیمت 

 اگنیتور و باالست

(لایر)قیمت 

سرپیچProduct Nameنام محصول
(لایر)قیمت 

گروه المپ های سدیم و متال هالید

تعداد  در کارتن

بزودی



تعداد

درکارتن(K)رنگ نور سرپیچ

1
 ولت فیلیپس12 وات 100المپ هالوژن سوزنی 

Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h
GY6.353000100مانع از تغییر رنگ اجسام و مناسب برای موزه ها

2
 وات650المپ هالوژن فیلیپس 

 BROAD WAY 6638P 650W 230v
GY9.5320010طراحی نورپردازی

3
 وات1200المپ متال هالید فیلیپس 

BROAD WAY MSD G22 1200W 115v
G226000-مناسب برای نورپردازی تئاتر

4
 وات5000المپ هالوژن فیلیپس 

BROAD WAY 6963Z G38 5000W 230v
G383200-مناسب برای استودیو وفیلم

تعداد

درکارتن(K)رنگ نور سرپیچ

1
المپ مینیاتوری

GE 311 / 28 V E24
E24270010بال و چراغ های عقب هواپیما

2
 وات60 ولت 24المپ سیگنال 

Signal Lamp 24v 60w P15D-30 Top Mirror
P15D-3027006مورد استفاده در کشتی

اجرا : 1401/04/01
01 - 41: کد 

                            لیست قیمت محصوالت تخصصی

ف
دی

ر

نام محصول

9 - 9صفحه

ف
دی

ر

شکلنام محصول

سایر گروه ها

کاربرد

شکل

1401/04/31: اعتبار 

المپ های تخصصی فیلیپس

مشخصات فنی المپ

کاربرد
مشخصات فنی المپ

COMPUTER
Stamp
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