


گروه محصوالت کالیمکس





پيش آگاهي

* چند نکتة مهم براي مشتري درانتخاب و خرید چراغ:

1- اختالالت شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ مي تواند موجب آسيب هاي جدي 
به قطعات الکتریکي چراغ شود.

2- در صورت مناسب بودن ولتاژ، استفاده از باالست الکترونيکی در چراغ موجب کاهش 
مصرف برق و افزایش عمر مفيد المپ می شود و ِوْزِوز نيز ایجاد نمی شود.

3- توصيه می شود در صورت مناسب نبودن ولتاژ، از باالست الکترونيکی استفاده نشود.
مفيِد  عمر  و  صحيح  کارکرد  مرغوب  الکتریکي  قطعات  دیگر  یا  باالست  که  این  براي   -4
مورد انتظارش را داشته باشد، توصيه این است که حتي االمکان از المپ هاِي با کيفيت 

استفاده گردد.
5- لطفا پيش از خرید، اول اطمينان یابيد که ویژگی های کاربری محل استفاده  با چراغ و 

ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
6- چنانچه شرایط محيطی خاص دارید، اکيداً توصيه مي شود پيش از خرید و نصب چراغ، 

از مناسب بودن آن براي شرایط محيطي خاص خود، اطمينان حاصل نمایيد.
7- در خرید المپ، اول اطمينان یابيد که المپ )بر اساس برگه مشخصات فنی سازنده اش( 

با مشخصات چراغ و محل مورد استفاده، تطابق دارد.
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- مناسب برای Zone2 )گازها( و برای Zone22 )گرد و غبار(
 )GRP( بدنه از جنس پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه -

- حباب از جنس پلی کربنات شفاف
- سرپیچ برای المپ های فلورسنتی 

II 3 G Ex nA  IIC T4 Gc   :رده بندی چراغ -
  II 3 D Ex tc  IIIC T80 oC Dc                  

CLASS II :رده عایق بندی -
IP65 :درجه حفاظت بدنه -

- حداکثر دمای محیطی مجاز: 55 درجه سانتی گراد 
- ولتاژ و فرکانس:  

چراغ های ضد انفجار تحت ليسانس شرکت آدولف شوخ آلمان توليد می شود.

ZONE2/22 چراغ های ضد انفجار *

)T8 یا T12)bi - pin

 220-240 V AC/DC, 50-60 Hz

چراغ های ضد انفجار فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحات 16 و 17 مراجعه شود. 

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

MSEXnD161136EVG******* با باالست الکترونیکی T8 ۳۶×۱ وات برای المپ فلورسنت

Zone2/22 چراغ های فلورسنتی ضد انفجار

1

*
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- مناسب برای Zone1 )گازها( و برای Zone21 )گرد و غبار(
 )GRP( بدنه از جنس پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه -

- حباب از جنس پلی کربنات شفاف
- سیستم قفل مرکزی با مکانیزم مقاوم

- میکروسوئیچ ضد انفجار با عالئم قرمز و سبز برای مشخص نمودن وضعیت جریان برق
)Over voltage protection( دارای سیستم حفاظت در برابر ولتاژهای اضافی -

)End of Lamp Life Protection( دارای مدار محافظ برای قطع جریان برق دو سر المپ های سوخته -
- سرپیچ برای المپ های فلورسنتی 

II 2 G Ex d e q IIC  :رده بندی چراغ -
- رده درجه حرارت: 

CLASS I :رده عایق بندی -
IP66 :درجه حفاظت بدنه -

- حداکثر دمای محیطی مجاز: ۶۰ درجه سانتی گراد 
- ولتاژ و فرکانس:

چراغ های ضد انفجار تحت ليسانس شرکت آدولف شوخ آلمان توليد می شود.

ZONE1/21 چراغ های ضد انفجار *

)T8  یا T12) bi pin

 T4:(Temperature Classification)

 220-240 V AC/DC, 50-60 Hz

چراغ های ضد انفجار فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحات 16 و 17 مراجعه شود.

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

MSEXe840236

MSEXe840236-TW

******* 

******* 

۳۶×۲ وات برای المپ فلورسنت T8 با باالست الکترونیکی دو کاناله

۳۶×۲ وات برای المپ فلورسنت T8 با باالست الکترونیکی دو کاناله 
ترووایرینگ

Zone1/21 چراغ های فلورسنتی ضد انفجار

2

3

*
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باالست: فیوزدارمغناطیسی وسلوشوآبه                                                                              
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 

ایگنیتور: وسلوشوآبه  
خازن: وسلوشوآبه

باالست: مغناطیسی وسلوشوآبه   
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 

خازن: وسلوشوآبه

* چراغ های استارک برای المپ بخار جیوه * چراغ های استارک برای المپ متال هاالید /  بخار سدیم

چراغ های استارک فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحات 15 و 18 مراجعه شود. 

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M115SCS125M

M115SCS150MH

M115SPW125M

M115SPW150MH

M115CS250M

M115CS150S

M115CS250MH

M115PW250M

M115PW150S

M115PW250MH

44,390,000 

 50,060,000 

 46,990,000 

 52,610,000 

 58,550,000 

 60,540,000 

 64,160,000 

 55,930,000 

 58,040,000 

 61,510,000 

برای المپ ۱۲5 وات بخار جیوه

برای المپ ۱5۰ وات متال هاالید

برای المپ ۲5۰ وات بخار جیوه

برای المپ ۱5۰ وات بخار سدیم

برای المپ ۲5۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۲5۰ وات بخار جیوه

برای المپ ۱5۰ وات بخار سدیم

برای المپ ۲5۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۱۲5 وات بخار جیوه

برای المپ ۱5۰ وات متال هاالید

چراغ های Well glass استارک )نصب سقفی و آویز(

چراغ های Well glass استارک )نصب سقفی و آویز(

چراغ های Well glass استارک )نصب به لوله و دیوار(

چراغ های Well glass استارک )نصب به لوله و دیوار(

4

5

6

7

8

9
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12

13
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* چراغ های راکی
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 

چراغ تونلی ضد نم و غبار )IP66( راکی با حفاظ 

چراغ  تونلی ضد نم و غبار )IP66( راکی

چراغ  تونلی ضد نم و غبار )IP66( راکی

چراغ های تونلی ضد نم و غبار )IP66( راکی با حفاظ 

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M212A1G

M212A1

M212A2

M212A2G

 4,210,000 

 3,820,000 

 5,870,000 

 6,410,000 

برای المپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته ای

برای المپ ۱۰۰ / ۶۰ وات رشته ای

برای المپ ۲۰۰ / ۱5۰ وات رشته ای یا کامپکت باالست سرخود

برای المپ ۲۰۰ / ۱5۰ وات رشته ای یا کامپکت باالست سرخود

14

15

17

16

*
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سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 

* چراغ های کرونا برای المپ باالست سرخود یا رشته ای

در چراغ های کرونا به رنگ های مشکی و نقره ای، به ترتيب عبارت های )BL-( و )S-( به جای عبارت )W-( در کد کاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

چراغ سقفی و دیواری )IP66( کرونا 

چراغ  دیواری )IP66( کرونا 

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M2151E27-W

M215A1E27-W

 4,930,000 

 5,200,000 

برای المپ کامپکت فلورسنت، سفید

برای المپ کامپکت فلورسنت، سفید

18

19

*
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سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 
)UV( حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرا بنفش

)UV( دیفیوزر داخلی پلی کربنات مات مقاوم در برابر امواج فرابنفش

* چراغ های  تولیپ برای المپ باالست سرخود

در چراغ های توليپ به رنگ مشکی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.
چراغ های توليپ فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحه 18 مراجعه شود. 

چراغ های پارکی )IP65( توليپ شفاف

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M610DA2CCFE-W

M610DB2CCFE-W

 10,780,000 

 15,970,000 

برای المپ فلورسنت کامپکت باالست سرخود، سفید

برای المپ فلورسنت کامپکت باالست سرخود، سفید )مدل با بازو(

20

21

*
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در چراغ های توليپ به رنگ مشکی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی 
حباب: پلی کربنات مات مقاوم در برابر ضربه و امواج فرا بنفش )UV( برای ردیف ۲۲

حباب: پلی کربنات شفاف مقاوم در برابر ضربه و امواج فرا بنفش )UV( برای ردیف های ۲۳

* چراغ های  تولیپ برای المپ باالست سرخود

چراغ های توليپ فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحه 18 مراجعه شود. 

چراغ  پارکی )IP65( توليپ ساتن

چراغ  پارکی )IP65( توليپ شفاف

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M6T1SCFE-W

M6T1CCFE-W

 7,200,000 

 8,180,000 

برای المپ فلورسنت کامپکت باالست سرخود، سفید

برای المپ فلورسنت کامپکت باالست سرخود، سفید

22

23

*
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* چراغ های زئوس برای المپ متال هاالید / بخار سدیم

باالست: فیوزدار مغناطیسی وسلوشوآبه
ایگنیتور:  وسلوشوآبه

سرپیچ: وسلوشوآبه/ بی جی بی
خارن: وسلوشوآبه

IP66 :درجه حفاظت

چراغ های زئوس فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحه 19 مراجعه شود.

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M811250M

M811400M

M811250S

 40,700,000 

 42,780,000 

 46,910,000 

برای المپ ۲5۰ وات بخار جیوه

برای المپ ۴۰۰ وات بخار جیوه

برای المپ ۲5۰ وات بخار سدیم 

چراغ های خيابانی )IP66( زئوس 

24

25

26

*
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باالست: فیوزدارمغناطیسی وسلوشوآبه                                                                              
ایگنیتور: وسلوشوآبه

سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی
خازن: وسلوشوآبه 

باالست: مغناطیسی وسلوشوآبه 
سرپیچ: وسلوشوآبه / بی جی بی

خازن: وسلوشوآبه 

* چراغ های وگا برای المپ بخار جیوه* چراغ های وگا برای المپ متال هاالید/ بخار سدیم

چراغ های وگا فاقد براکت نصب می باشند و در صورت نياز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضيحات بيشتر به صفحه 19 مراجعه شود.

M310A400SHT

M310A600SHT

M310F400SHT

M310F600SHT

 75,270,000 

 102,800,000 

 75,140,000 

 102,800,000 

برای المپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۶۰۰ وات بخار سدیم

برای المپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۶۰۰ وات بخار سدیم

چراغ های پروژکتوری IP66 وگا با رفلکتور آلومينيومی آنودایز متقارن )A(  )با محفظه الکتریکی جداگانه(

چراغ های خيابانی IP66 وگا با رفلکتور آلومينيومی آنودایز )F(  )با محفظه الکتریکی جداگانه(

33

34

35

36

*

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

M310A250S

M310A400S

M310A600S

M310F250S

M310F400S

M310F600S

 44,690,000 

 52,110,000 

 70,970,000 

 43,560,000 

 51,460,000 

 69,940,000 

برای المپ ۲5۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۶۰۰ وات بخار سدیم

برای المپ ۲5۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۴۰۰ وات بخار سدیم / متال هاالید

برای المپ ۶۰۰ وات بخار سدیم

  )A( وگا با رفلکتور آلومينيومی آنودایز متقارن IP66 چراغ های پروژکتوری

 )F( وگا با رفلکتور آلومينيومی آنودایز IP66 چراغ های خيابانی

27

28

29

30

31

32

*
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پایه چراغ پارکي

پایه چراغ پارکي با فيوز

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

پایه چراغ پارکي ۲.5 متري سفید آلومینیومي

پایه چراغ پارکي ۳ متري سفید آلومینیومي

پایه چراغ پارکي ۴ متري سفید آلومینیومي

پایه چراغ پارکي ۲.5 متري سفید آلومینیومي

پایه چراغ پارکي ۳ متري سفید آلومینیومي

پایه چراغ پارکي ۴ متري سفید آلومینیومي

*

37

38

39

40

41

42

MPPOLE25C-W

MPPOLE30C-W

MPPOLE40C-W

MPPOLEF25C-W

MPPOLEF30C-W

MPPOLEF40C-W

21,580,000 

 23,850,000 

 28,960,000 

 25,280,000 

 27,550,000 

 32,660,000 

در پایه چراغ های پارکی به رنگ مشکی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.
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*قیمتهایاینلیستشامل%۹مالیاتبرارزشافزودهوعوارضمیباشد.
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115A1R

115A2R

115A1G

115A2G

3,560,000 

 4,240,000 

 6,640,000 

 7,370,000 

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

حفاظ کوچک

حفاظ بزرگ

رفلکتور کوچک

رفلکتور بزرگ

تجهيزات جانبی چراغ های Well glass استارک
*

43

44

45

46
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PA4-Bracket

PE4SS-Bracket

PC4SS-Bracket

PA5-Bracket

PE5SS-Bracket

PC5SS-Bracket

PA6-Bracket

PE6SS-Bracket

PC6SS-Bracket

* ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه                                               * * ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر 4 سانتی متر

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر 5 سانتی متر

براکت های لوله برای لوله هایی به قطر 6 سانتی متر

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

Zone2 قطر ۴ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 e840 قطر ۴ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 قطر ۴ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 قطر 5 سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 e840 قطر 5 سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 قطر 5 سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 قطر ۶ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 e840 قطر ۶ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 قطر ۶ سانتی متری برای چراغ های ضدانفجار

1,100,000 

 3,690,000 

 3,050,000 

 1,000,000 

 3,540,000 

 2,930,000 

 1,000,000 

 3,540,000 

 2,930,000 

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

47

48

49

50

51

52

53

54

55

*
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SA-Bracket

SC-Bracket

CA-Bracket

CBSS-Bracket

CCSS-Bracket

WA-Bracket

* ورق یا مفتول گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه                                               * * ورق یا مفتول استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل

براکت سقفی

براکت دیواری با امکان تنظيم زاویه

حفاظ فلزی

براکت  آویز

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone2 برای چراغ های ضدانفجار

Zone1 برای چراغ های ضدانفجار

 305,000 

 390,000 

 1,020,000 

 430,000 

 1,070,000 

 1,010,000 

 980,000 

 15,500,000 

 12,170,000 

*

*

*

**

**

**

**

56

57

58

59

60

61

62

63

64

SBSS-Bracket

WGAF136

WGBF236

*
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در براکت های ردیف  68 و 69 به رنگ مشکی، عبارت )BL-( به جای عبارت )W-( در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختالف قيمت، جایگزین می شود.

براکت های نصب چراغ استارک

براکت های نصب چراغ پارکی توليپ

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

براکت لوله P برای لوله قطر ۶ سانتی متر

براکت دیواری W با زاویه ۳۰ درجه

براکت سرستون

براکت یک طرفه دیواری

براکت دو طرفه

 7,730,000 

 1,010,000 

 5,250,000 

 9,760,000 

65

67

68

66

69

115PBKT

WT2-Bracket

WT3-Bracket-W

115WBKT

PTT2-Bracket-W

 7,760,000 

*



لیستقیمتفروشسایرچراغها
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*قیمتهایاینلیستشامل%۹مالیاتبرارزشافزودهوعوارضمیباشد.
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براکت های نصب چراغ وگا

تجهيزات نصب چراغ زئوس

عکس محصول قيمت )ریال(شرح کاالکد کاتالوگ  ردیف

براکت یک طرفه

براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه

براکت دو طرفه ۹۰ درجه

براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه

براکت چهار طرفه ۹۰ درجه

براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی متری

براکت لوله نصب افقی 5 سانتی متری

براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی متر 
با روکش گالوانیزه

براکت لوله نصب عمودی 5 و ۶ سانتی متری

براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ

براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق

واسط اتصال لوله 5 سانتي متر چراغ زئوس

 8,540,000 

 11,590,000 

 10,500,000 

 13,910,000 

 18,180,000 

 3,300,000 

 3,300,000 

 18,550,000 

 2,930,000 

 2,440,000 

 7,930,000 

 355,000 

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

81

80

PTV1E-Bracket

PTV2AE-Bracket

PTV2BE-Bracket

PTV3AE-Bracket

PTV4E-Bracket

PDS6-Bracket

PDS5-Bracket

PTV2C-Bracket

PTO160-Bracket

PD56-Bracket

PTO2-Bracket

314PJ45

*

COMPUTER
Stamp
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ضمانت نامه محصوالت

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تالش همیشگی برای افزایش رضایت 

مشتریان، کلیه چراغ های تولیدی گروه Climax را به مدت 3 سال در محدوده 

جغرافیایی ایران ضمانت می نماید. 

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری )نصب 

توسط اشخاص ذیصالح و بهره برداري تحت شرایط مناسب(، بوده و بر 

اساس مفاد آن، مازي نور متعهد است که کلیة چراغ هاي تولیدي خود را در برابر 

هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص 

مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط »ضمانت نامه محصوالت« نسبت به تعمیر 

یا تعویض قطعات چراغ اقدام  نماید.

جهت اطالع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت نامه، لطفاً به نسخة الکترونیکی آن 

در وب سایت مازی نور، مراجعه فرمائید.
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