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روشنایی و نورپردازی رونا
کاتالوگ محصوالت
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صنایــع روشــنایی رونــا بــا رویکــردی معمارانــه در راســتای نــوآوری در
صنعــت نورپــردازی فضاهــای داخلــی و خارجــی در ســال  ۱۳۸۸پــا بــه
ایــن عرصــه صنعــت نهــاد.
تلفیــق ایــن رویکــرد بــا تکنولــوژی روز دنیــا انگیــزه ای شــد تــا تولیــد
تجهیــزات روشــنایی رونــا درســهگروه اصلــی خطــی ،ســطحی و پانلــی بــا
برخــورداری از امــکان نصــب بــه صــورت تــوکار ،روکار و آویــز در دســتور
کار ایــن شــرکت قــرار گیــرد.
طراحــی و تولیــد ایــن تجهیــزات در داخــل کشــور ،عــاوه بــر صرفــه جویــی
اقتصــادی در پــروژه هــا ،موجبــات بــه روز شــدن طــرح هــای معمــاری و
نزدیــک شــدن بــه معمــاری نویــن دنیــا را فراهــم مــی ســازد.
در راســتای نیــل بــه اهــداف فــوق شــرکت رونــا آمــاده ارائــه خدمــات
مشــاوره در زمینــه طراحــی ،نصــب و اجــرای پــروژه هــای نورپــردازی بــه
مشــاورین ،پیمانــکاران و کارفرمایــان محتــرم مــی باشــد.
روشنایی و نورپردازی رونا
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TRACKLIGHT

نور اسپات

اطالعــات منــدرج در ایــن کاتالــوگ آخریــن ویرایــش مشــخصات محصــوالت رونــا میباشــد ،و در عیــن حــال در راســتای ارتقای محصوالت ،شــرکت
روشــنایی و نورپــردازی رونــا مجــاز اســت در صــورت نیــاز و طبــق اهـداف آتی مجموعــه ،ویرایــش و تغییراتــی در محصوالت ایجــاد کند.

چراغ خطی توکار
RECES S ED

REC ESS ED

چراغهــای تــوکار خطــی بــرای نصــب در انــواع ســقف و دیــوار
دارنــد.
مختلفــی
عرضهــای
چراغهــا
ایــن
هســتند.
مناســب
چراغهــای خطــی تــوکار رونــا بــا عــرض کــم را میتــوان بــدون زیرســازی
در چــوب نصــب نمــود .ایــن چراغهــا داخــل لولههــای فلــزی و چوبــی
داخــل انــواع کمدهــای لبــاس و بــاالی رگالهــا قابــل نصــب هســتند.

BEAM

چراغ خطی توکار

چــراغ هــای خطــی  BEAMبــه عــرض  16میلیمتــر و بــا دیفیوزر
پلــی کربنــات بــا طراحــی مهندســی و مــدرن بــا منبــع نــوری
 LEDبــا خــط نــوری بــدون فاصلــه و بــه صــورت پیوســته جهــت
نصــب در فضاهــای اداری  ،تجــاری و فروشــگاهی بــه کار مــی رود.
چــراغ خطــی  BEAMبــه وســیله بســت هــوک روی مصالــح
مختلــف بــه صــورت روکار نصــب میشــود.عرض بســیار کــم آن
امــکان نصــب را بــه راحتــی در انــواع مصالــح ســاختمانی و بــدون
زیرســازی ممکــن میســازد.

نصــب چــر ا غ  B E A Mد ا خــل چو ب
Diffuser

BEAM

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

14 mm

16 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

800-1000 lm

10 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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RIZZO

چراغ خطی توکار

پروفیــل  RIZZOرا میتــوان در کارهــای چوبــی ،در محــل
هایــی کــه قبــا محــل آن پیــش بینــی نشــده و رنــگ آمیــزی
انجــام شــده اســت ،نصــب کــرد.
تــوکار :در محــل مــورد نظــر (چــوب یــا ســنگ) شــیاری بــه
عــرض  16MMو عمــق  14MMایجــاد مــی کنیــم .بســته بــه
جنــس محــل نصــب داخــل شــیار مقــداری چســب مناســب
ماننــد چســب ســیلیکون اســتفاده مــی کنیــم.
ســوکت بــرق را متصــل کــرده و ســپس نــور خطــی RIZZO
رابــه آرامــی در داخــل شــیار قــرار مــی دهیــم و تــا خشــک شــدن
چســب چــراغ را در جــای خــود فیکــس مــی کنیــم.

نصــب چــر ا غ  R I Z Z Oد ا خــل چو ب
Diffuser

RIZZO

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

14 mm

16 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

800-1000 lm

15 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

MEZZO

چراغ خطی توکار
R15.5 mm

21.0 mm
27.6 mm

22.1 mm

5.1 mm

ایــن چــراغ خطــی را میتــوان در انــواع طراحیهــای داخلــی و فضاهــای مختلــف اداری ،تجــاری ،مســکونی و آموزشــی و
فرهنگــی اســتفاده کــرد.
عمــق  28میلیمتــری ایــن چــراغ خطــی از چــراغ خطــی هــم عــرض خــود بیشــتر اســت و ایــن امــر بــه حفــظ شــکل ظاهــری
آن در طولهــای بلندتــر کمــک میکنــد.
اســتفاده از ایــن چــراغ خطــی در چــوب نیــز بســیار عملکــرد مناســبی دارد .بــه دلیــل لبههــای آلومنیومــی ایــن چــراغ کــه
عــرض ظاهــری ان را بــه  22میلیمتــر میرســاند،

Diffuser

MEZZO

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

28 mm

22 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

800-1000 lm

15 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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SLIMO

چراغ خطی توکار

چــراغ خطــی  SLIMOبــه عــرض  26میلیمتــر و بــا عمقــی
حــدود  12میلیمتــر در تمامــی فضاهــای معمــاری قابــل اســتفاده
اســت .نورخطــي  SLIMOاز محصوالتــی اســت کــه بــه عنــوان
تامیــن کننــده روشــنایی در فضاهایــی کــه احتیــاج بــه یــک
نورخطــي ظریــف بــا ابعــاد کــم و نوردهــی نســبتا بــاال دارنــد،
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و مــی توانــد ضمــن نورپــردازی
در تزئیــن فضــا نیــز نقــش موثــری داشــته باشــد.

نصــب چــر ا غ  S L I M Oد ا خــل چو ب
Diffuser

SLIMO

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

12 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

20 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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REC ESS ED

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

ALTO

چراغ خطی توکار
R19.7 mm

21.1 mm
26.8 mm

25.2 mm

5.1 mm
32.0 mm

چــراغ خطــی  ALTOاز انــواع چراغهــای خطــی رونــا
اســت کــه دارای لبــه میباشــد .عــرض ایــن چــراغ 32
میلیمتــر و عمقــی در حــدود  28میلیمتــر دارد .مقطــع
ایــن چــراغ بــا داشــتن زاویــه درونــی نــور  LEDرا بــه
صــورت یکنواخــت در تمــام چــراغ پخــش میکنــد.
نصــب تــوکار ایــن چــراغ در دیــوار و ســقف توســط
پروفیــل زیرســازی  TECHNICانجــام میشــود.

Diffuser

ALTO

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

28 mm

32 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

15-30 W

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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LAKE

چراغ خطی توکار

چراغ خطی توکار  LAKEاز آلومنیوم با کیفیت باال ساخته شده است.
انواع  LEDخطی نصب شده در این مقطع طیف وسیعی از نور در شدت و دمای گوناگون را تامین می نماید.
همچینیــن اســتفاده از کاور هــای شــفاف ،مــات و یــا رنگــی کیفیــت هــای متفــاوت نــور دهــی را بــرای شــما فراهــم نمــوده
ا ست .
چــراغ خطــی لبــه دار  LAKEرا بــا اســتفاده از ریــل پروفیــل زیرســازی  TECHNICداخــل انــواع ســقف و دیــوار نصــب
میشــود .بدیــن صــورت کــه بــا ایجــاد یــک شــکاف بــه عــرض  3ســانتیمتر در ســقف کاذب چــراغ را در محــل نصــب مــی
شــود و لبــه هــای چــراغ ناصافــی هــای محــل بــرش را مــی پوشــاند.

Diffuser

LAKE

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

25 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

20 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

HOMA-RAY

چراغ خطی توکار

چــراغ خطــی  RAYبــه عــرض  56میلیمتــر و بــا عمقــی حــدود 16
میلیمتــر بــرای نــور خطــی مخفــی اســتفاده میشــود .چــراغ RAY
بــه وســیله زیرســازی  HOMAبــرای داشــتن نــور مخفــی در ســقف و
دیــوار طراحــی شــده اســت.
نــور ممتــد و یکنواخــت آن جایگزیــن نورهــای مخفــی مقطــع مقطــع
قدیمــی اســت و کیفیــت نــوری زیبــا و عالــی ایجــاد میکنــد.

Diffuser

HOMA-RAY

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

33 mm

33 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

800-1600 lm

15 W

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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HOMA-RAY
HOMA

REC ESS ED

RAY

Page 8

CELLING

MARS-F

چراغ خطی توکار

screw
screw
Z spring

MARS-F

52.00 mm

knauf

12.5 mm

35.84 mm

knauf
profile

10.36 mm
56.00 mm
80.32 mm

 در کنافMARS-F نصب چراغ توکار
screw
screw
MARS-F

Z spring

L
screw

52.00 mm

35.84 mm

EXPANDED
METAL

10.36 mm
56.00 mm
80.32 mm

 در مصالح بناییMARS-F نصب چراغ توکار

 میلیمتــر و بــا عمقــی56  بــه عــرضMARS-F چــراغ خطــی
 میلیمتــر بــرای نورپــردازی بــه صــورت تــوکار طراحــی36 حــدود
 ایــن چــراغ لبــه دار بــرای مــواردی کــه جــای چــراغ از.شــده اســت
 لبــه ایــن. طراحــی شــده اســت،قبــل در ســقف پیــش بینــی نشــده
چــراغ قســمتهای بــرش خــورده را میپوشــاند و لبههــای تمیــز
.ایجــاد میکنــد

MARS-F

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

56 mm

30 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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MARS-TL
چراغ خطی توکار

 میلیمتــر و بــا عمقــی56  بــه عــرضMARS-TL چــراغ خطــی
 میلیمتــر بــرای نورپــردازی بــه صــورت تــوکار طراحــی36 حــدود
 ایــن چــراغ بــدون لبــه میباشــد و بــرای مــواردی.شــده اســت
 طراحــی شــده،کــه از قبــل جــای چــراغ در نظــر گرفتــه شــده
.اســت
screw
screw
Z spring

MARS-F

52.00 mm

knauf

12.5 mm

35.84 mm

knauf
profile

10.36 mm
56.00 mm
80.32 mm

 در کنافMARS-TL نصب چراغ توکار
screw
screw

MARS-F

Z spring

L
screw

52.00 mm

35.84 mm

EXPANDED
METAL

10.36 mm
56.00 mm
80.32 mm

 در مصالح بناییMARS-TL نصب چراغ توکار

MARS-TL

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

56 mm

30 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

R ECESS ED

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma
PC

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

Page 10

RAL

EXT

AL

HYPER7 - F

چراغ خطی توکار

 نصب چراغ توکارF- HYPER7 در کناف
screw
Z spring

33.75 mm

L
screw
EXPANDED
METAL

12.21 mm

74.57 mm
99.40 mm

 نصب چراغ توکارF- HYPER7 در مصالح بنایی

36  میلیمتــر و عمــق75  بــه عــرضHYPER7 چــراغ لبــه دار
میلیمتــر در فضاهایــی کــه چــراغ نیــاز بــه لبــه دارد و یــا جــای آن
.از قبــل پیــش بینــی نشــده اســت نصــب میشــود
نصــب آن بــه ســادگی و بــا بالهــای دو طــرف آن در هــر مصالحــی
.انجــام میشــود

HYPER7 - F

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

34 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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HYPER7 - TL
چراغ خطی توکار

 در کنافHYPER7 - TL نصب چراغ توکار
HYPER7-TL
BOX 20*20
33.75 mm

EXPANDED
METAL

25.00 mm

78.95 mm

screw

74.80 mm

 در مصالح بناییHYPER7 - TL نصب چراغ توکار

 میلیمتر36  میلیمتــر و عمــق75  بــه عــرضHYPER7 چــراغ تــوکار
 قابــل، در مکانهایــی کــه جــای چــراغ از قبــل پیــش بینــی شــده
 قســمت نورانــی ایــن چــراغ کامــا هــم ســطح بــا.نصــب اســت
 بالهــای ایــن چــراغ.قســمتی کــه نصــب میشــود قــرار میگیــرد
.بــرای نصــب راحتتــر داخــل کنــاف طراحــی شــدهاند

HYPER7 - TL

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

34 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

R ECESS ED

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

Page 12

Diffuser
pmma
PC

RAL

EXT

AL

TWILIGHT55 _TL

چراغ خطی توکار

 در کنافTWILIGHT55 - TL نصب چراغ توکار

 در مصالح بناییTWILIGHT55 - TL نصب چراغ توکار

.ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا میشــود
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی
بــه زیرســازی ســقف کنــاف پیــچ میشــود و بعــد از نهایــی شــدن
.ســقف و نصــب پانلهــا چــراغ اصلــی در ســقف قــرار میگیــرد

TWILIGHT55 _TL

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

55 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

W I L I G H T

www.Rona.lighting
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TWILIGHT55 _F
چراغ خطی توکار

نصب چراغ توکار  TWILIGHT55 - Fدر کناف

نصب چراغ توکار  TWILIGHT55 - Fدر مصالح بنایی

ایــن چــراغ دارای لبــه اســت تــا نصــب در مصالــح مختلــف بــه
زیبایــی و ســادگی انجــام شــود .بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار
ابتــدا بدنــه چــراغ کــه دارای لبــه اســت داخــل ســقف قــرار گرفتــه
و بعــد از ثابــت شــدن چــراغ اصلــی داخــل ان کلیــک میشــود.
Diffuser

TWILIGHT55 _F

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

97 mm

55 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30-45 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

Page 14

R ECESS ED

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

TWILIGHT75 _TL

چراغ خطی توکار

 در کنافTWILIGHT75 - TL نصب چراغ توکار

 در مصالح بناییTWILIGHT75 - TL نصب چراغ توکار

.ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا میشــود
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی
بــه زیرســازی ســقف کنــاف پیــچ میشــود و بعــد از نهایــی شــدن
.ســقف و نصــب پانلهــا چــراغ اصلــی در ســقف قــرار میگیــرد

TWILIGHT75 _TL

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

W I L I G H T

www.Rona.lighting
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TWILIGHT75 _F
چراغ خطی توکار

 در کنافTWILIGHT75 - F نصب چراغ توکار

 در مصالح بناییTWILIGHT75 - F نصب چراغ توکار

ایــن چــراغ دارای لبــه اســت تــا نصــب در مصالــح مختلــف بــه
نصب آن مشــابه مدلهــای دیگــر.زیبایــی و ســادگی انجــام شــود
.همیــن چــراغ اســت

TWILIGHT75 _F

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

R ECESS ED

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

Page 16

RAL

EXT

AL

TWILIGHT95 _TL

چراغ خطی توکار

 در کنافTWILIGHT95 - TL نصب چراغ توکار

 در مصالح بناییTWILIGHT95 - TL نصب چراغ توکار

.ایــن چــراغ بــدون لبــه و هــم ســطح دیــوار و ســقف اجــرا میشــود
بــرای نصــب آن بــه صــورت تــوکار ابتــدا بدنــه چــراغ بــا دولبــه نبشــی
بــه زیرســازی ســقف کنــاف پیــچ میشــود و بعــد از نهایــی شــدن
.ســقف و نصــب پانلهــا چــراغ اصلــی در ســقف قــرار میگیــرد

TWILIGHT95 _TL

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

95 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

W I L I G H T

www.Rona.lighting
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TWILIGHT95 _F
چراغ خطی توکار

 در کنافTWILIGHT95 - F نصب چراغ توکار

 در مصالح بناییTWILIGHT95 - F نصب چراغ توکار

قابــل نصــب بــه صــورت تــوکار در مــواردی کــه جــای چــراغ پیــش
. و ناچــار بــه بــرش ســقف یــا دیــوار هســتیم.بینــی نشــده اســت

TWILIGHT95 _F

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

95 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

R ECESS ED

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL

EXT

AL

چراغهای خطی روکار
MO UNT ED

S U R F A C E

MOUNT ED
SUR FAC E

چراغهــای خطــی روکار رونــا در عرضهــای مختلــف بــرای نصــب در انــواع ســقف و دیــوار بــه
صــورت روکار طراحــی شــدهاند .ایــن چراغهــا در مــواردی کــه از قبــل جــای چــراغ پیــش بینــی
نشــده یــا بــه واســطه طراحــی چــراغ روکار مــورد نیــاز اســت ،بــه صــورت روکار نصــب میشــوند.
نصــب ایــن چراغهــا بــه ســادگی و بــا پیــچ شــدن بدنــه اصلــی به مــکان مــورد نظــر انجام میشــود.
پــس از نصــب بدنــه اصلــی ،ال ای دی و دیفیــوزر از پاییــن در جــای خــود قــرار میگیرنــد.

BEAM

چراغ خطی روکار

چــراغ هــای خطــی  BEAMبــه عــرض  16میلیمتــر و بــا دیفیوزر
پلــی کربنــات بــا طراحــی مهندســی و مــدرن بــا منبــع نــوری
 LEDبــا خــط نــوری بــدون فاصلــه و بــه صــورت پیوســته جهــت
نصــب در فضاهــای اداری  ،تجــاری و فروشــگاهی بــه کار مــی رود.
چــراغ خطــی  BEAMبــه وســیله بســت هــوک روی مصالــح
مختلــف بــه صــورت روکار نصــب میشــود.عرض بســیار کــم آن
امــکان نصــب را بــه راحتــی در انــواع مصالــح ســاختمانی و بــدون
زیرســازی ممکــن میســازد.

نصــب چــر ا غ  B E A Mد ا خــل چو ب
Diffuser

BEAM

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

14 mm

16 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

800-1000 lm

10 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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SOLAR

چراغ خطی روکار

چــراغ خطــی  SOLARبــه عــرض  ۲۶میلیمتــر و بــا عمقــی حــدود  ۳۷میلیمتــر در تمامــی فضاهــای معمــاری قابــل
اســتفاده اســت .چــراغ خطــی  SOLARبــه صــورت روکار و آویــز در تمامــی محیطهــا قابــل اســتفاده اســت.
نصب آن به صورت روکار توسط پیچ شده بدنه اصلی به سقف یا دیوار انجام میشود.
نصب این چراغ به صورت آویز توسط کیت  HANGو روی همان بدنه چراغ روکار انجام میشود.

non anodized
)(raw-aluminum

37 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

15-30 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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SUR FAC E

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

MOUNT ED

Diffuser

SOLAR
LINEAR LIGHT

VENUS

چراغ خطی روکار

چراغ خطی  VENUSبه طور تخصصی برای نورپردازی نمای بناهای مختلف طراحی شده است.
عرض آن 19میلیمتر است و عمقی در حدود  21میلیمتر دارد.
دیفیوزر این چراغ به حالت نیمدایره میباشد و قوس آن به ضدآب بودن بیشتر کمک میکند.
توزیــع یکنواخــت نــور و عــدم خیرگــی از خصوصیــات ایــن چــراغ بــه شــمار مــی آیــد .نصــب آن بــه صــورت تــوکار توســط
پروفیــل  TECHNICانجــام میشــود.
پروفیل اکسترود شده  VENUSاز آلومنیوم با کیفیت باال ساخته شده است.

Diffuser

VENUS

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

21 mm

19 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

10 w

LED Strip

outdoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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VENUS

چراغ خطی روکار

MOUNT ED
اســتفاده از کاور هــای شــفاف ،مــات و یــا رنگــی کیفیــت هــای متفــاوت نــور دهــی را بــرای شــما فراهــم نمــوده اســت.
Page 24

SUR FAC E

انــواع  LEDخطــی بــا دمــای رنــگ و شــدت هــای گوناگــون در ایــن مقطــع قابــل نصــب مــی باشــند .همچینیــن

MON

چراغ خطی روکار

چــراغ آویــز  MONاز محصــوالت روکار و آویــز شــرکت روشــنایی و نورپــردازی رونــا میباشــد .مقطــع ایــن چــراغ ،شــبیه
 SOLARاســت.
این چراغ به عرض  ۲۶میلیمتر و به صورت یکطرفزن و با نام  MONدر طولهای مختلف قابل سفارش است.
نــور خطــی آویــز  MON2WAYظاهــری مشــابه بــا ایــن چــراغ دارد و بــا ایــن تفــاوت کــه از دو طــرف و بــه صــورت
دوطرفــه نوردهــی را انجــام میدهــد.

Diffuser

MON

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

57 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

15-30 W

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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MON 2WAY
چراغ خطی روکار

چراغ آویز  MON2WAYاز محصوالت روکار و آویز آویز شرکت روشنایی و نورپردازی رونا میباشد.
ایــن چــراغ بــه عــرض  ۲۶میلیمتــر و بــه صــورت دو طرفــزن و بــا نــام  MON2WAYدر طولهــای مختلــف قابــل
ســفارش اســت.
نــور خطــی آویــز  MONظاهــری مشــابه بــا ایــن چــراغ دارد و بــا ایــن تفــاوت کــه از یــک ســمت (پاییــن) نوردهــی را
انجــام میدهــد.

non anodized
)(raw-aluminum

74 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

30 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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SUR FAC E

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

MOUNT ED

Diffuser

MON2WAY
LINEAR LIGHT

MARS

چراغ خطی روکار

 میلیمتــر بــا کاور آلومنیومــی در رنگهــای مختلــف بــرای بدنــه طراحــی شــده56  بــه عــرضMARS چــراغ آویــز خطــی
. ا ست
. به صورت روکار قابل استفاده استHANG این چراغ بدون کیت
. نیز برای استفاده توکار طراحی شده استMARS-F  وMARS-TL مدل توکار این چراغ

MARS

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

56 mm

83 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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MARS

SUR FAC E

MOUNT ED

چراغ خطی روکار

Page 28

HYPER7

چراغ خطی روکار و آویز

 میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری قابــل96  بــا ارتفــاعHYPER7 چــراغ خطــی روکار
. ایــن چــراغ بــا اضافــه شــدن کیــت هنــگ قابلیــت نصــب بــه صــورت آویــز را نیــز دارد.اســتفاده اســت

HYPER7

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

96 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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PYRAMID
چراغ خطی روکار

ALUMINUM

DIFFUSER

PYRAMID

نــور خطــی  PYRAMIDبــه شــکل هرمــی طراحــی شــده اســت و بــه صــورت روکار قابــل اســتفاده اســت.عرض کــم ایــن
چــراغ  25میلیمتــر و ضلــع نوردهــی آن  100میلیمتــر میباشــد .چــراغ خطــی  PYRAMIDبــرای نورپــردازی انــواع
فضاهــای معمــاری بــه صــورت عمومــی و متمرکــز قابــل اســتفاده اســت.این چــراغ بــه صــورت آویــز یکطرفــه و بــا نــام
 PENDANT PYRAMIDو بــه صــورت دوطرفــزن و بــا نــام  PYRAMID DOUBLEقابــل اســتفاده اســت.
مقطع مثلثی چراغ خطی  PYRAMIDبرای استفاده در کنجها و روی دیوار به صورت روکار هم مناسب است.
شــکل هرمــی شــکل ایــن چــراغ اســتفاده از آن را در فضاهــای زاوی ـهدار آســان میکنــد و بــا ایجــاد یــک نــور ممتــد
خطــی عــاوه بــر تامیــن نــور فضــا بــه زیبایــی آن هــم کمــک میکنــد.

non anodized
)(raw-aluminum

64 mm

100 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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SUR FAC E

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

MOUNT ED

Diffuser

PYRAMID
LINEAR LIGHT

TWILIGHT 55

چراغ خطی روکار و آویز

 میلیمتــر بــا کاور آلومنیومــی در رنگهــای مختلــف بــرای55  بــه عــرضTWILIGHT55 چــراغ روکار و آویــز خطــی
.بدنــه طراحــی شــده اســت
 ایــن چــراغ بــه صــورت روکار هــم قابــل. طبیعــی و یــا رنگــی باشــد، مهتابــی،رنــگ نــور ایــن چــراغ نیــز میتوانــد آفتابــی
.نصــب اســت

TWILIGHT 55

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

55 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

W I L I G H T

www.Rona.lighting
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TWILIGHT 75
چراغ خطی روکار و آویز

مقطــع ایــن چــراغ خطــی ،شــبیه  TWILIGHT55اســت کــه بــه عــرض  72میلیمتــر و بــه صــورت روکار و آویــز و بــا
نــام  TWILIGHT75در طولهــای مختلــف قابــل ســفارش اســت.
چــراغ خطــی  TWILIGHT75بــا ارتفــاع  97میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری
قابــل اســتفاده اســت.
ایــن چــراغ بــه صــورت روکار نیــز قابــل نصــب میباشــد و اضافــه شــدن کیــت هنــگ بــه ان چــراغ را تبدیــل بــه چراغــی
آویــز میکنــد.

non anodized
)(raw-aluminum

97 mm

75 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30-45 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

Page 32

SUR FAC E

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

LINEAR LIGHT

MOUNT ED

Diffuser

TWILIGHT 75

TWILIGHT 95

چراغ خطی روکار و آویز

چــراغ خطــی  TWILIGHT95بــا عــرض  95میلیمتــر و ارتفــاع  97میلیمتــر عــاوه بــر نصــب بــه صــورت روکار بــه
صــورت آویــز هــم میتوانــد نصــب شــود .نصــب چــراغ خطــی  TL95بــه وســیله کیــت  HANGصــورت میگیــرد.
کیت  HANGبه صورت مستقیم به بدنه چراغ نصب میشود.
بدنه آن میتواند با توجه به طراحی داخلی فضای معماری در رنگهای مختلف باشد.
رنگ نور نیز میتواند رنگهای مختلف طبیعی ،آفتابی ،مهتابی و رنگی باشد.
چــراغ  TL95بیشــترین عــرض در چراغهــای خطــی آویــز را پــس از چــراغ خطــی  PYRAMIDبــا عــرض  10ســانتیمتر
دارد.

Diffuser

TWILIGHT 95

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

97 mm

95 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30-45 W

LED Strip

Indoor Light

pmma
PC

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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W I L I G H T

TWILIGHT 75

SUR FAC E

MOUNT ED

چراغ خطی روکار و آویز

Page 34

چراغهای خطی آویز
PEND A NT

PEN DA NT

چراغهــای خطــی آویــز رونــا در عرضهــای مختلــف بــرای نورپــردازی متمرکــز و
عمومــی طراحــی شــدهاند .بدنــه ایــن چراغهــا از آلومنیــوم و در رنگهــای مختلــف
رال قابــل ســفارش هســتند .بــا توجــه بــه طراحــی داخلــی فضاهــای گوناگــون
میتــوان از مدلهــای یــک طرفــه یــا دوطرفــه ایــن چراغهــا اســتفاده نمــود.

MON

چراغ خطی آویز

چــراغ آویــز  MONاز محصــوالت آویــز شــرکت
روشــنایی و نورپــردازی رونــا میباشــد.
ایــن چــراغ بــه عــرض  ۲۶میلیمتــر و بــه صــورت
یکطرفــزن و بــا نــام  MONدر طولهــای مختلــف
قابــل ســفارش اســت.
ایــن خطــی آویــز بــا ارتفــاع  ۵۷میلیمتــر و بــا نوردهی
از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری قابــل
اســتفاده اســت.
Diffuser

MON

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

57 mm

26 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

15-30 W

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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MON 2WAY
چراغ خطی آویز

 از محصــوالت آویــزMON2WAY چــراغ آویــز
.شــرکت روشــنایی و نورپــردازی رونــا میباشــد
 میلیمتــر و بــا نوردهــی۷۴ ایــن خطــی آویــز بــا ارتفــاع
از بــاال و پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری
.قابــل اســتفاده اســت

MON2WAY

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

26 mm

74 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30 w

1600-2400 lm

2500-4000 kl

PEN DA NT

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL

EXT

AL

UM10

چراغ خطی آویز

www.Rona.lighting
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UM10

چراغ خطی آویز

چــراغ خطــی  UM10در مــدل آویــز طراحــی شــده اســت.نور آن ممتــد و یکنواخــت میباشــد .چــراغ خطــی UM10
مقطــع گســترش یافتــه  MARSمیباشــد ،بدنــه آن از آلومنیــوم و یــک تکــه میباشــد .دیفیــوزر اســتفاده شــده بــرای
قســمت نورانــی آن  PMMAاســت و نــوری یکدســت ایجــاد میکنــد.
ایــن چــراغ آویــز بــه عــرض  ۵۴میلیمتــر و بــا ارتفــاع  ۱۰ســانتیمتر در تمامــی فضاهــای داخلــی معمــاری قابــل اســتفاده
اســت .تکنولــوژی  LEDاســتفاده شــده در آن نــوری بــا کیفیــت و زیبــا در تمامــی فضاهــای مســکونی ،اداری ،تجــاری و
… ایجــاد میکنــد .ایــن چــراغ خطــی بــا عــرض  ۵۴میلیمتــر و در طولهــا و رنگهــای دلخــواه قابــل ســفارش اســت.
طــول ان میتوانــد حداکثــر  ۳متــر باشــد.

Diffuser

UM10

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

100
mm

54 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3000 lm

15-30 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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PEN DA NT

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

MARS

چراغ خطی آویز

 میلیمتــر بــا کاور آلومنیومــی در رنگهــای مختلــف بــرای بدنــه طراحــی شــده56  بــه عــرضMARS چــراغ آویــز خطــی
. ا ست
. به صورت روکار قابل استفاده استHANG این چراغ بدون کیت
. نیز برای استفاده توکار طراحی شده استMARS-F  وMARS-TL مدل توکار این چراغ

MARS

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

56 mm

83 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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HYPER7
چراغ خطی آویز

 میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری قابــل96  بــا ارتفــاعHYPER7 چــراغ خطــی روکار
. ایــن چــراغ بــا اضافــه شــدن کیــت هنــگ قابلیــت نصب بــه صــورت آویــز را نیــز دارد.اســتفاده اســت

HYPER7

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

75 mm

96 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

PEN DA NT

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL

EXT

AL

PYRAMID

چراغ خطی روکار و آویز

12.0 mm

26.1 mm

39.9 mm

63.7 mm

16.0 mm

98.8 mm

 بــرای اســتفاده درPYRAMID مقطــع مثلثــی چــراغ خطــی
.کنجهــا و روی دیــوار بــه صــورت روکار هــم مناســب اســت
شــکل هرمــی شــکل ایــن چــراغ اســتفاده از آن را در فضاهــای
زاویـهدار آســان میکنــد و بــا ایجــاد یــک نــور ممتــد خطــی عــاوه
.بــر تامیــن نــور فضــا بــه زیبایــی آن هــم کمــک میکنــد

PYRAMID

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

100 mm

64 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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PYRAMID 2WAY
چراغ خطی آویز

PENDAN2WAY چــراغ خطــی صورت آویــز دوطرفــزن و با نــام
بــرای نورپــردازی بــه صــورت عمومــی و متمرکــز طراحــی شــده
. ا ست
PYRAMID 2WAY

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

100 mm

100 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

PEN DA NT

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL

EXT

AL

TWILIGHT 55

چراغ خطی روکار و آویز

 میلیمتــر بــا کاور آلومنیومــی در رنگهــای مختلــف بــرای بدنــه55  بــه عــرضTWILIGHT55 چــراغ آویــز خطــی
.طراحــی شــده اســت
 ایــن چــراغ بــه صــورت روکار هــم قابــل. طبیعــی و یــا رنگــی باشــد، مهتابــی،رنــگ نــور ایــن چــراغ نیــز میتوانــد آفتابــی
.نصــب اســت

TWILIGHT 55

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

55 mm

97 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor Light

LED Strip

30-45 W

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser

IP43

pmma
PC

RAL

EXT

AL

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

W I L I G H T

www.Rona.lighting
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TWILIGHT 75
چراغ خطی روکار و آویز

مقطــع ایــن چــراغ خطــی ،شــبیه  TWILIGHT55اســت کــه بــه عــرض  72میلیمتــر و بــه صــورت آویــز و بــا نــام
 TWILIGHT75در طولهــای مختلــف قابــل ســفارش اســت.
چــراغ خطــی آویــز  TWILIGHT75بــا ارتفــاع  97میلیمتــر و بــا نوردهــی از پاییــن در انــواع فضاهــای داخلــی معمــاری
قابل اســتفاده اســت.
ایــن چــراغ بــه صــورت روکار نیــز قابــل نصــب میباشــد و اضافــه شــدن کیــت هنــگ بــه ان چــراغ را تبدیــل بــه چراغــی
آویــز میکنــد.

Diffuser

TWILIGHT 75

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

97 mm

75 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30-45 w

LED Strip

Indoor Light

pmma

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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PEN DA NT

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

TWILIGHT 95

چراغ خطی روکار و آویز

چــراغ خطــی  TWILIGHT95بــا عــرض  95میلیمتــر و ارتفــاع  97میلیمتــر عــاوه بــر نصــب بــه صــورت روکار بــه
صــورت آویــز هــم میتوانــد نصــب شــود .نصــب چــراغ خطــی  TL95بــه وســیله کیــت  HANGصــورت میگیــرد.
کیت  HANGبه صورت مستقیم به بدنه چراغ نصب میشود.
بدنه آن میتواند با توجه به طراحی داخلی فضای معماری در رنگهای مختلف باشد.
رنگ نور نیز میتواند رنگهای مختلف طبیعی ،آفتابی ،مهتابی و رنگی باشد.

Diffuser

TWILIGHT 95

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

97 mm

95 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

30-45 W

LED Strip

Indoor Light

pmma
PC

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP43

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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W I L I G H T

TWILIGHT 75

PEN DA NT

چراغ خطی روکار و آویز
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G R O U N D

چراغهای زمینی
L I N EA R L IGH T

L IGH T
L I NE A R
GR OUN D

چراغهــای خطــی تــوکار زمینــی ،بــرای نصــب در انــواع مصالــح کــف طراحی شــدهاند .ایــن چراغها
در برابر گرد و خاک و روطوبت مقاوم هستند و  IPآنها برای استفاده در انواع کفسازی مناسب است.

GR65

چراغ خطی زمینی

نــور خطــی زمینــی  GR65بــرای نصــب در انــواع مصالــح کفســازی طراحــی شــده اســت ،دیفیــوزر ایــن چــراغ از ســه طــرف
نوردهــی را انجــام میدهــد .و میتــوان آن را بــا ارتفاعهــای مختلــف در کــف کار کــرد تــا بخــش نوردهــی آن اندازههــای
متفاوتــی داشــته باشــد.
 IPاین چراغ  65و مناسب برای گردو خاک و رطوبت بسیار کم در نظر گرفته شده است.

Diffuser

GR65

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

67 mm

41 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

2400-3600 lm

15-30 W

LED Strip

Indoor -outdoor
Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP65

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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GR68

GR OUN D

L I NE A R

L IGH T

چراغ خطی زمینی

دیفیــوزر سرتاســری ایــن چــراغ از نفــوذ گردوخــاک و رطوبــت بــه
 و مقــاوم درIP68 ایــن چــراغ.داخــل چــراغ جلوگیــری میکند
.برابــر نفــوذ در آب اســت
GR65

Length

Width

Depth

Surface ﬁnish

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

40 mm

68 mm

non anodized
(raw-aluminum)

Type

LED

Luminous Wattage

Luminaire

Temperature

Indoor -outdoor
Light

LED Strip

15-30 w

2400-3600 lm

2500-4000 kl

LINEAR LIGHT

Diffuser
pmma

IP68

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order
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RAL

EXT

AL

STEP

نبشی پله

نبشی لب پله آلومینیومی و محفظه ال ای دی یکی از محصوالت شرکت رونا می باشد.
ایــن محصــول چنــد منظــوره بــه دلیــل قــرار گرفتــن ال ای دی در پروفیــل قابلیــت روشــن کــردن فضــای راه پلــه بــرای
عبــور ومــرور در محیــط هــای تاریــک ماننــد ســینما یــا آمفــی تئاتــر را فراهــم مــی ســازد.
همچنیــن بــه وســیله روکــش تســمه ای شــیار دار نصــب شــده روی ایــن محصــول از لغــزش پــا در هنــگام بــاال و پاییــن
رفتــن از پلــه جلوگیــری مــی کنــد .از ویژگــی هــای طراحــی ایــن محصــول امــکان پیــچ و رول پــاک کــردن نبشــی بــه زمیــن
و پنهــان مانــد پیــچ از دیــد عابــر مــی باشــد

Diffuser

STEP

Surface ﬁnish

Depth

Width

Length

non anodized
)(raw-aluminum

50 mm

80 mm

)1m (standard
)2m (standard
* 3m
** 6-3m

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

Type

2500-4000 kl

1600-2400 lm

20 W

LED Strip

Indoor Light

pmma

AL

EXT

RAL

LINEAR LIGHT

IP67

* Available by arrangement with sales department of RONA
** Special order

www.Rona.lighting
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STEP
نبشی پله

روش نصب نبشی لب پله :STEP
ابتدا درپوش انتهایی نبشی را باز می کنیم
سپس رابر شیاردار را به صورت کشویی خارج می کنیم.

RUBBER

DIFFUSER
ALUMINUM

نبشی را در محل پبچ و رورپالک می کنیم.
سپس رابر را دوباره به صورت کشویی نصب کرده و
درپوش انتهایی را می بندیم.
در محل هایی که دوطرف پله بسته است و

DIFFUSER

امکان خارج کردن رابر به صورت کشویی وجود ندارد،
بــا اســتفاده از سشــوارهای صنعتــی رابــر را گــرم کــرده و آن را از بــاال خــارج
مــی کنیــم.
Page 54

GR OUN D

سیم های برق را متصل می کنیم.

L I NE A R

پلــه هــای لمینتــی و موکتــی اســت.

L IGH T

مقاومــت مکانیکــی بــاال در مقابــل تنــش هــای وارده و  IP65همچنیــن سیســتم پیــچ مخفــی آن مناســب بــرای انــواع

چراغهای اسپات
T RA CK L IGH T

کــرد کــه لکــه نــور روی فــرد یــا محــل مــورد نظــر بیفتــد .نورهــای  TRACKLIGHTداخــل ریلهــای
مخصــوص نصــب خــود حرکــت میکننــد و قابلیــت تغییــر زاویــه نیــز دارنــد .نورهــای TRACKLIGHT
قابلیــت نصــب در حالتهــای مختلــف در چراغهــای  TWILIGHTرا دارنــد.

TR AC KLI GH T

نــور اســپات باریکــه قابــل کنترلــی از نــور ارائــه مــی دهــد و ایــن باریکــه را آنقــدر مــی تــوان باریــک

TRACKLIGHT
چراغ اسپات

TRACKLIGHT

www.Rona.lighting
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TRACKLIGHT
چراغ اسپات

نورهــای  TRACKLIGHTداخــل ریلهــای مخصــوص نصــب
خــود حرکــت میکننــد و قابلیــت تغییــر زاویــه نیــز دارنــد.
نورهــای  TRACKLIGHTرا میتــوان بــا نورهــای خطــی
ترکیــب نمــود .ترکیــب آن بــا چــراغ خطــی TWILIGHT
مســیر نــوری متشــکل از نورهــای خطــی و اســپات ایجــاد
میکنــد.
ایــن چراغهــا بــه راحتــی داخــل ســری  TWILIGHTنصــب
میشــوند.میتوان آنهــا را بــه صــورت روکار ،تــوکار و آویــز
نصــب نمــود.
 TRACKLIGHTهــای رونــا بــا قطــر  6ســانتیمتر و در ســه
ســایز طراحــی شــدهاند.
ارتفــاع آنهــا  16/5 ، 9/5و  24/5ســانتیمتر بــا بدنــه
آلومنیومــی هســتند.
 RALرنــگ نمــود .رنــگ بدنــه ایــن چراغهــا بــه صــورت
معمــول ســفید ،خاکســتری و مشــکی اســت.

non anodized
)(raw-aluminum

245 mm
165 mm
95 mm

60 mm

800-1600 kl

700-3000 lm

7-30 w

COB

AL

RAL

EXT

Type
Indoor Light

IP43
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GR OUN D

Temperature

Luminaire

Luminous Wattage

LED

SPOT LIGHT

L I NE A R

Surface ﬁnish

Height

Diagonal

TRACKLIGHT

L IGH T

ایــن چراغهــای اســپات را میتــوان در رنگهــای مختلــف

TRACKLIGHT
چراغ اسپات

TRACKRAIL

Length

Height

1m (standard)
2m (standard)
3m *
6-3m **

97 mm non anodized
(raw-aluminum)

TRACKLIGHT

Surface ﬁnish

www.Rona.lighting
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TRACKLIGHT
 TRACKRAILهــا از محصــوالت رونــا هســتند کــه قابلیــت

چراغ اسپات

نصــب چراغهــای اســپات را داخــل خــود دارنــد.
ایــن ریلهــا کــه بدنــه اصلــی چراغهــای  TWILIGHTنیــز
هســتند ،بــرای نصــب چراغهــای  TRACKLIGHTطراحــی
شــدهاند .ایــن ریلهــا بــه صــورت روکار ،تــوکار و آویــز قابــل
نصــب هســتند .و طــول آنهــا بــا توجــه بــه طراحــی قابــل
تغییــر اســت.
عرض این ریلها در سه حالت طراحی شده است.
عرض  55میلیمیترعرض  72میلیمترعرض  95میلیمترکــه میتــوان عــاوه بــر نصــب  TRACKLIGHTدر هــر
قســمتهای مختلــف آن نــور خطــی  TWILIGHTدر
عرضهــای مختلــف را نیــز نصــب نمــود.

L IGH T
L I NE A R
GR OUN D
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پروژهها
PRO J ECT S

PR OJECTS

PROJECTS

پروژهها

عنوان :سینما و کیدزکالب پاالدیوم
کارفرما:مجتمع تجاری پاالدیوم
طراح:مهندس شاهین پوررفیع -مهندس مروارید ادرکنی
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،زعفرانیه

عنوان  :مجموعه ورزشی آتیران
کارفرما :لذت خوش زندگی
طراح :مهندس فرامرزی
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،اوین ،شهرک مسکونی آتیساز

عنوان  :نمایشگاه محصوالت روکا
کارفرما :گروه احمدی
طراح :معماران پوست سوم (امین قاسمپور و سمانه قاسمپور)
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،خیابان شیراز شمالی
www.Rona.lighting
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PROJECTS
پروژهها

عنــوان :آمفــی تا تــر بانک مســکن بوشــهر
کار فرمــا :شــعب مرکــز ی بانک مســکن
طــرا ح  :مهنــد س آ یدیــن طلوعی ( )AHA OFFICE
طــراح نورپــردازی :شــرکت روشــنایی و نورپــردازی
رونــا
مــکان پروژه  :بوشــهر
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PR OJECTS

عنوان :نان سحر
کارفرما:جناب آقای بهبودی
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،خیابان فرخی یزدی

عنوان :دفتر اداری برق و انرژی صبا
کارفرما :برق و انرژی صبا
طراح :دکتر قجربیگی
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،بلوار آفریقا

PROJECTS

پروژهها

عنوان  :دفتر یاتاش
کارفرما :گروه یاتاش
طراح :مهندس اسماعیلی
مکان پروژه :تهران ،خیابان ولیعصر

www.Rona.lighting
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عنوان :ساختمان هستی
کارفرما :شرکت نفت
طراح:
طراح نورپردازی :شرکت روشنایی و نورپردازی رونا
مکان پروژه :تهران ،خیابان فرشته

عنوان  :ساختمان رونیکس
کارفرما:
طراح :مهندس حیدری
مکان پروژه :تهران ،خیابان جامی

PROJECTS
مرکز همایشهای بانک مسکن  -بوشهر
تاالر وحدت ،سالنهای جانبی  -تهران ،خیابان استاد
شهریار
مجتمع فرهنگی،سینمایی  -تهران ،بلوار اوشان
دفتر مرکزی شرکت راک  -تهران ،خیابان مالصدرا
سالن کیارستمی ساختمان فارابی  -تهران ،خیابان سی تیر
سالن سینما موزه سینما  -تهران ،باغ فردوس
انتشارات ققنوس -تهران ،خیابان وصال شیرازی
سالن آمفی تاتر مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی -مشهد
برج مسکونی شیرین -تهران ،نیاوران
دفتر مرکزی شرکت مان آرک -تهران ،پاسداران
نمای دفترمرکزی مان آرک -تهران ،پاسداران
دفتر مرکزی ایریاتاش -تهران ،ساعی
مرکز خرید ارزشآفرینان صبا-تهران ،تهرانپارس
ساختمان مسکونی  -اهواز
مطب  -گیالن ،تالش
ساختمان مسکونی شریف  -تهران ،زعفرانیه
ساختمان مسکونی  -تهران نارمک
سینما و کیدزکالب پاالدیوم :تهران ،زعفرانیه
مجموعه ورزشی آتیران -تهران ،اوین
شوروم و نمایشگاه روکا -تهران خیابان شیرازجنوبی
ساختمان اداری کرمان موتور -تهران ،سعادت آباد
ساختمان اداری معماران تجارت آفتاب -تهران ،خیابان
فرشته
ساختمان ساناگستر سبز -تهران ،شهرک غرب
ساختمان امرالد -تهران اقدسیه
کلینیک زیبایی پسیان  -تهران ،زعفرانیه
کلینیک پوست و زیبایی بیمارستان عرفان  -تهران ،نیایش
دفتر شرکت هواپیمایی  -عراق ،بغداد
ساختمان مسکونی  -تهران ،باغ فردوس
ساختمان تجاری ،اداری شمیران سنتر -تهران ،بلوار ارتش
ساختمان مرکزی بورس و انرژی  -تهران ،خیابان مطهری
شرکت ایمن سازه فدک  -تهران ،سعادت آباد
دفتر مرکزی شرکت رونا  -تهران ،خیابان جردن
مطب پزشکی -یزد
ساختمان اداری -سمنان
پارکینگ تجاری بارانا -شیراز
نمای برج مسکونی مثلث -شیراز
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مجتمع نان سحر -تهران ،خیابان فرخی یزدی
دفتر برق و انرژی صبا-تهران ،بلوار آفریقا
دفتر و شوروم شرکت آوند -شهرک صنایع چوب تهران
دفتر اداری -تهران ،خیابان شریعتی
واحد مسکونی -تهران ،نیاوران
مجتمع ورزشی -مهر ویال
ساختمان اداری -تهران ،خیابان شیراز
مجتمع سینمایی -تهران ،شهر قدس
مطب دندانپزشکی -تهران ،خیابان شریعتی
آمفی تاتر ایران مال -تهران ،بزرگراه شهید خرازی
همراه شهر -تهران ،اتوبان تهران-کرج
ساختمان اداری شرکت نفت -تهران ،خیابان فرشته
ساختمان هووآوی -تهران ،سعادت آباد
ساختمان اداری -همدان
ساختمان اداری -سمنان
فروشگاه پارچه فروشی -تهران ،سهرودی شمالی
مزون لباس -تهران ،فرمانیه
ساختمان اداری -یزد
ساختمان مسکونی شهید ثانی -تهران ،نارمک
ساختمان مسکونی  -تهران ،ظفر
ساختمان اداری  -تهران ،طالقانی
هتل آپارتمان  -تهران ،قیطریه
ساختمان اداری پرستو -تهران ،پاسداران
مجتمع تجاری اداری سینا  -تهران ،شهرک غرب
ساختمان مسکونی  -تهران ،ازگل
ساختمان مسکونی -تهران ،یوسف آباد
ساختمان مسکونی  -تهران ،قیطریه
ویال مسکونی  -دماوند ،آبسرد
ساختمان تجاری ،اداری رونیکس  -تهران ،خیابان حافظ
ویالی مسکونی  -تهران ،شهرک غرب
هتل آتانا  -تهران ،خیابان طالقانی
هتل رویال -تهران ،بلوار کشاورز
هتل شیرینو -بوشهر ،عسلویه
ساختمان مرکزی هوآوی  -تهران ،سعادت آباد
ساختمان مسکونی پارک -تهران ،زعفرانیه
سالن آمفی تاتر دانشگاه فردوسی -مشهد
ساختمان اداری رمپارت  -تهران ،جردن
ویالی شخصی -تهران ،لواسان

پروژهها

نمادها و اطالعات فنی
AL

جنس مصالح از آلومنیوم

EXT

آلومنیوم اکسترود شده

RAL

رنگ استفاده شده از رنگهای رال میباشد.

IP43

منفذ ورودی بزرگتر از یک میلیمتر وجود ندارد.

IP57

در برابر آب باران و پاشیدن آب مقاوم است.

IP67

در برابر رطوبت و غبار مقاوم است.
نوار ال-ای-دی داخل چراغ استفاده شده است.
چراغ خطی آویزPENDANT LINEAR LIGHT -

چراغ خطی روکارSURFACE MOUNTED LINEAR LIGHT -

چراغ خطی توکارRECESSED LINEAR LIGHT -

چراغ خطی روکار برای دیوارSURFACE MOUNTED WALL LINEAR LIGHT -

چراغ خطی توکار برای دیوارRECESSED WALL LINEAR LIGHT -

Kl
Lm
W

کلوین با نماد  Kیکای اندازهگیری دما است که بر اساس مقیاس مطلق بیان میشود.
لوکس ((به التین : )LUX :نور) (نماد )LX :یکای شدت روشنایی در واحد  SIاست که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف میشود.
یک وات برابر است با یک ژول انرژی در هر ثانیه .وات بیانگر آهنگ مصرف یا تولید انرژی است.
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info.rona.co@gmail.com
facebook.com/rona.lighting.7
t w i t t e r. c o m / ro n a l i g h t i n g
w w w.pinterest.com/inforonaco
instagram.com/rona.lighting
linkedin.com/company/rona-lighting
my.archdaily.com/us/@rona-light

w w w.Rona.lighting
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