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تهرانسیـــسیـــز پیتزا
1400ســـــال اجـــــرا
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تهرانشرکت صنعتی رفاه گستر انوشه

1400ســــال اجـــــرا
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از  با پیشرفت تکنولوژی در عرصه نورپردازی، محصوالت جدیدی در این حوزه طراحی شده است که 
جدیدترین و مدرن ترین آنها می توان سیستم مولتی ترک را نام برد. شاخصه این سیستم وجود انواع 
منابع نور پردازی می باشد که می توانند در کنار هم داخل یک ریل قرار گیرند. سری های مولتی ترک 
از امکانات بی نظیر آنها در سری های مگنتی است؛ به  با امکانات متنوعی تولید می شوند که یکی 
طوری که جابجایی منابع نوری به سادگی و بدون نیاز به سیم کشی انجام میشود. در مدل های مگنتی 
کاربر، ماژول نورپردازی مورد نظر خود را در جای دلخواه درون ریل قرار می دهد منبع روشنایی متناسب 
با فعالیت خود در فضا جابه جا میکند. شرکت مدوالر پرو با تمرکز بر سیستم های مولتی ترک، این 
محصوالت را در عرض های متفاوت با قابلیت مگنتی و غیر مگنتی و همچنین ورودی برق ۲۲۰ ولت و 

۴۸ ولت طراحی و تولید نموده است.

چراغ های مگنتیک یکی از جدیدترین نوآوری های صنعت روشنایی در دنیاست که امکانات بی نظیری 
جهت نورپردازی مدرن ارائه میدهد. سیستم مگنتیک یک سیستم مولتی ترک است که متشلک است 
از یک ریل به طول دلخواه که الکتریسیته به صورت محافظت شده درون آن جریان دارد و انواع ماژول 
های نورپردازی میتوانند بدون نیاز به هرگونه سیم کشی یا تمهیدات دیگر در هرکجای ریل قرار گرفته 
و روشن شوند. پتانسیل جا به جایی راحت چراغ های مگنتیک )PNP( سبب شده که طراحان، منابع 
نوری متنوع تری را جهت ایجاد تنوع در معماری داخلی به روزتر و فضایی با کیفیت تر به کار گیرند. 
را  مگنتیک  میتوان هر چراغ  بلکه  نیست  آنها  آسان  به جایی  به جا  نوری محدود  منابع  این  کنترل 

جداگانه خاموش و روشن و یا شدت نور آن را کم یا زیاد کرد.

مدوالر بودن به معنای واحدهای مشخص و استانداردی از ماژول های نورپردازی است که می تواند با 
توجه به سلیقه ی طراح درکنار یکدیگر قرار گیرند. ترکیب  راحت چراغ ها در کنار ماژول های نورپردازی 
متفاوت منجر به ایجاد تنوع چیدمان در معماری داخلی و طراحی متناسب با سلیقه و نیاز فضا میشود، 
که این امر در گذشته مقدور نبود است. اگر طراحی نورپردازی شما ثابت است و از جانمایی منابع نوری 

خود مطمئن هستید، سری لینوکس )Linux( میتواند بهترین گزینه برای پروژه های اقتصادی باشد.
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تهراندفتر مرکزی گروه آرین موتور

1400ســــال اجـــــرا

Vanessa Xm

خانواده چراغهای مگنتیک ونسا ایکس ام )Vanessa XM(، این امکان را به شما می دهد 
تا بدون سیم کشی اضافه و بدون نیاز به ترانس و مشکالت جانمایی آن پس از نصب 
ریل های مگنتیک به عمق 10 سانتی متر به راحتی با ولتاژ 220ولت سیستم روشنایی خود 
را راه اندازی نمایید و می توان از انواع منابع نوری مگنتیک با امکان جابجایی راحت در 
داخل ریل استفاده نمود. این چراغ ها عالوه بر ظاهری منحصر بفرد و صنعتی، تنوع بی 
نظیری از ماژول های نورپردازی را فراهم می کنند به گونه ای که میتوان آن ها را در صورت 

دلخواه با انواع سیستم های هوشمندسازی و دیمر منطبق کرد.

Vanessa SD

از نسل جدید سیستم های   ،)Vanessa SD( سری محصوالت روشنایی ونسا اس دی
نورپردازی مگنتیک و مولتی ترک شرکت مدوالرپرو، با سایزی متوسط )عمق 6 و عرض 4.6 
سانتیمتر(، مورد عالقه طراحان و متناسب با هر فضایی جهت نورپردازی می باشد. این 
چراغ ها که شامل انواع چراغ خطی مگنتیک، دارک الیت مگنتیک و اسپات الیت مگنتیک 
هستند عالوه بر بازگذاشتن دست طراح در نورپردازی داخلی، نوری با کیفیت همراه طول 
عمر باال را دراختیار شما قرار میدهند. بعالوه قابلیت تنظیم و تغییر شدت و رنگ نور تک 

تک چراغ های مگنتیک را به صورت مجزا و با یک ریموت کنترل، فراهم شده است.
Vanessa TN

سری  از  خانواده  جدیدترین   ،)Vanessa TN( ان  تی  ونسا  روشنایی  محصوالت  سری 
سیستم های نورپردازی و مولتی ترک شرکت مدوالرپرو می باشد که به دلیل ظرافت در 
طراحی ، TINY به معنای کوچک نام گذاری شده است. در خانواده ی چراغ های مگنتیک 
VANESSA TN نیز، پس از نصب آسان ریل های مگنتیک میتوان از انواع منابع نوری 

مگنتیک با امکان جا به جایی راحت در داخل ریل استفاده کرد.

Nurilo

سیستم  از  استفاده  با  مدوالرپرو،  شرکت   )Nurilo( نوریلو  روشنایی  محصوالت  سری 
چراغ  این  است.  شده  طراحی  سقف  ارتفاع  محدودیت  با  فضاهایی  مختص  مگنتیک 
ریلی با عمق 2 سانتی متر عالوه بر نور با کیفیت و طول عمر باال و تنوع بی نظیر ماژول 
های مگنتیک، امکان طراحی بدون محدودیت را فراهم می کند. نکته ی قابل توجه در 
این سری امکان نصب راحت، بدون سیم کشی اضافه و ترانس و مشکالت جانمایی آن 
است که می توانید به راحتی با ولتاژ 220 ولت سیستم روشنایی خود را راه اندازی کنید. 
برای آنهایی که میخواهند چراغ ریلی متداول ۳پل را با طیف متنوعی از انواع ماژول ها 
داشته باشند، نوریلو بهترین گزینه است. از ویژگی های منحصر به فرد این سری محصوالت 
میتوان به بازده نوری باال برای فضاهایی که چراغ در آنها به مدت طوالنی و ممتد روشن 

میباشد، نام برد.
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تهرانشرکت صنعتی رفاه گستر انوشه

1400ســــال اجـــــرا
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تهرانشرکت صنعتی رفاه گستر انوشه

1400ســــال اجـــــرا
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دیفیوزر یکی از ارکان اصلی در منابع روشنایی 
است که تاثیر نهایی بر پخش نور را بر عهده 
دارد. درصد دیفیوز کردن نور و شیوه هدایت 
پرتوهای نوری در کنار دوام و ماندگاری متریال 
دیفیوزر یکی از مسائل بسیار مهم در کیفیت 

روشنایی چراغ ها میباشد.
و  تنوع  ایجاد  بر  تمرکز  با  پرو  شرکت مدوالر 
توانسته است  نوری  تخصصی ساختن منابع 
نورپردازی  برای  را  تخصصی  خطی  نورهای 
فضاهای فروشگاهی و سوپرمارکتی طراحی و 
تولید کند. این چراغ ها در سه مدل متفاوت 

در سبد محصوالت موجود گشته است.
با  اول  مدل  نور  پخش  زاویه  کردن  کم  برای 
زاویه پخش نور 60 درجه، برای داشتن یک نور 
زیر چراغ  بر قفسه هایی که  محیطی متمرکز 
نور  زاویه پخش  است.  مناسب  میگیرند  قرار 
این دیفیوزر کمک میکند که چراغ بدون نگرانی 
ارتفاع های  در  بتواند  نور فضا،  لوکس  افت  از 
باالی فروشگاهی قرار گیرد. مدل دوم با زاویه 
پخش نور  90 درجه همانند مدل قبلی برای 
نورپردازی الین های فروشگاه ها مناسب است.

مدل سوم که زاویه پخش نور به صورت یک 
طرفه است، به گونه ای طراحی شده که اغلب 
برای نورپردازی قفسه های کناری در فروشگاه ها 

بکار گرفته می شود.
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Vanessa XM

5x Fixed

Vanessa XM

10x Fixed

Vanessa XM

15x Fixed

Vanessa XM

5x Adj

Vanessa SD

5x Fixed

Vanessa SD

10x Fixed

Vanessa SD

15x Fixed

Vanessa SD

5x Adj

Vanessa TN

6x Fixed

Vanessa TN

12x Fixed

Nurilo

5x Fixed

Nurilo

10x Fixed

Nurilo

15x Fixed

Nurilo

5x Adj

Multitrack Systems

Vanessa XM

10x Adj

Vanessa SD

10x Adj

Nurilo

10x Adj

Vanessa TN

18x Fixed

Vanessa TN

6x Adj

Vanessa TN

12x Adj

Magnetic Darklight Modules

XM

SD

TN

NU

Vanessa XM

15x Adj

Vanessa SD

15x Adj

Nurilo

15x Adj

Vanessa TN

18x Adj

Vanessa XM

30cm Fixed

Vanessa XM

60cm Fixed

Vanessa XM

30cm Adj

Vanessa XM

60cm Adj

Vanessa SD

30cm Fixed

Vanessa SD

60cm Fixed

Vanessa SD

30cm Adj

Vanessa SD

60cm Adj

Vanessa TN

30cm Fixed

Vanessa TN

60cm Fixed

Nurilo

30cm Fixed

Nurilo

60cm Fixed

Nurilo

30cm Adj

Nurilo

60cm Adj

Magnetic Linear Modules

XM

SD

TN

NU

ماژول های دارک الیت مگنتیکماژول های خطی مگنتیک
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Vanessa XM

640 Pendant

Vanessa XM

625 Pendant

Vanessa XM

617 Pendant

Vanessa XM

512 Simple

Vanessa SD

308 Simple

Vanessa SD

410 Simple

Vanessa SD

512 Simple

Vanessa SD

512 Zoomable

Vanessa TN

308 Simple

Vanessa TN

410 Simple

Nurilo

512 Simple

Nurilo

512 Zoomable

Nurilo

614 Simple

Nurilo

614 Zoomable

Vanessa XM

512 Zoomable

Vanessa SD

614 Simple

Nurilo

617 Pendant

Vanessa TN

512 Simple

Vanessa TN

512 Zoomable

Vanessa TN

625 Pendant

XM

SD

TN

NU

Vanessa XM

614 Simple

Vanessa XM

614 Zoomable

Vanessa SD

614 Zoomable

Vanessa SD

325 Pendant

Vanessa SD

617 Pendant

Vanessa SD

625 Pendant

Nurilo

625 Pendant

XM

SD

TN

NU

Vanessa SD

325 pendant

Multitrack Systems

Magnetic Spotlight Modules Magnetic Spotlight Modules ماژول های اسپات الیت مگنتیکماژول های اسپات الیت مگنتیک
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تهرانمنزل مسکونی کامرانیه 

1401ســــال اجـــــرا
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به  روشنایی  قابلیت نصب محصوالت  غیرمگنتیک  در سیستم  مدوالر  سری محصوالت 
شلک های متفاوت را فراهم می کنند که بهترین گزینه برای کسانی است که می خواهند 

انواع منابع نوری را با قیمتی اقتصادی داشته باشند.
با ترکیب کردن انواع نورهای خطی و اسپات و دارک الیت میتوان انواع چراغ های آویز، توکار 
و یا روکار را با طراحی اختصاصی به صورت یکپارچه ساخت و سپس فضای مابین آنها را 

با ریل پوششی پر کرد.
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4line تهرانمزون
1400ســال اجـــــرا
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تهرانسیـــسیـــز پیتزا
1400ســـــال اجـــــرا
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تهرانشرکت توسعه کارآفرینی هشت آرزو

1400ســــال اجـــــرا
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Linux 49

5x Fixed

Linux 49

10x Fixed

Linux 49

15x Fixed

Linux 49

5x Adj

Linux 49 

10x Adj

Linux 49

15x Adj

Linux 49

30cm Fixed

Linux 49

30cm Adj

Linux 49

60cm Adj

Multi-Track Systems

Linux 49

410 Simple

Linux 49

512 Simple

Linux 49

512 Zoomable

Linux 49

614 Simple

Linux 49

614 Zoomable

Linux 49

325 Pendant

Linux 49

617 Pendant

Linux 49

625 Pendant

Non-Magnetic Darklight Modules
ماژول های دارک الیت غیر مگنتیک

Non-Magnetic Linear Modules
ماژول های خطی غیر مگنتیک

Non-Magnetic Spotlight Modules
ماژول های اسپات الیت غیر مگنتیک

Linux 49

120cm Fixed

Linux 49

60cm Fixed

مدل توکار این ماژول ها به همراه کلیپس نصب می شود.مدل توکار این ماژول ها به همراه کلیپس نصب می شود.
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تهرانآتلیه معماری آپادانا

1400ســــال اجـــــرا
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تهراندفتر مرکزی پترونیروصبا
1401ســـــال اجـــــرا
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چراغ های اسپات و دانالیت که به عنوان منابع نوری منفرد شناخته میشوند، از دیرباز مورد 
توجه معماران قرار گرفته و از پر کاربرد ترین محصوالت روشنایی میباشند. 

 COB از  برای دست یابی به کیفیت نوری مطلوب تر و بهره وری بیشتر در اسپات الیت ها 
در  دیواری  و  آویز  روکار،  توکار،  متنوع  اجرای  قابلیت  با  ها  چراغ  این  میشود.  استفاده 
توان های مختلف از 5 وات تا 30 وات در سایز های مختلف عرضه میگردند. این دسته 
دارای خصوصیات UGR منحنی پخش نور بسته و کنترل شده است. این منابع نور بنا به 
نیاز طراح میتوانند به عنوان نور تاکیدی، عمومی، وظیفه ای و حتی ایجاد هایالیت مورد 
استفاده قرار گیرند. برخی از این منابع نوری به صورت دارک الیت میباشد و که منبع نوری 
در آن دیده نمیشود. شرکت مدوالرپرو برای برآورده کردن این نیاز انواع چراغ های فوق را با 

منحنی پخش نور متنوع تولید کرده است.

کانسپت نورپردازی دانالیت که بسیار مورد استقبال معماران قرار گرفته است این امکان را 
به طراح می دهد که نورپردازی فضا را بصورت متنوع تری طراحی نموده و سایه روشن های 
جذابی در محیط ایجاد کند. از این  رو چراغ های دانالیت با تنوع و شلک های مختلفی در 
سبد محصوالت مدوالر پرو قرار گرفته است. زاویه پخش نور محدود این چراغ ها سبب 
شده منبع نور آنها کمتر دیده شود و جذابیت بیشتری به معماری داخلی فضا اضافه کند. 
سری چراغ های دانالیت، در ابعاد مختلف و هم بصورت  توکار و روکار مورد استفاده قرار 

میگیرند.

چراغ های زاویه پذیر می توانند نور اسپات دلپذیری را در جهت دلخواه برای شما فراهم آورند. 
این چراغ ها که به صورت موضعی یا عملکردی می توانند در خدمت نورپردازی معماری 

داخلی قرار گیرند، هم به صورت روکار و هم توکار قابل تهیه می باشند.
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موشن  سری  طراحی  موجب  مدرن  معماری  در  موضعی  نورپردازی  اهمیت 
)Motion( شده است. این سری از محصوالت روشنایی با تنوع باال و نور باکیفیت 

اغلب از آیتم های اصلی در نورپردازی مدرن به شمار می آیند. وجود چراغ های آویز، 
ترک الیت و دانالیت در این سری محدودیت طراحی داخلی را به حداقل میرساند.
سری موشن )Motion( در قطرهای 3 تا 8 سانتی متر برای برآورده کردن نیازها و 

سالیق مختلف طراحی و تولید شده است.

چراغ های اسپات قابل تنظیم از سری ایولوشن )Evolution( با بدنه آلومینیومی 
طراحی و تولید شده اند. بدنه اصلی این چراغ ها هم به صورت توکار داخل سقف 
و هم به صورت روکار در دسترس می باشد و بدنه سیلندری آن ها بصورت ثابت و 
متحرک طراحی شده است. ویژگی منحصر به فرد این چراغ ها طراحی منعطف آن 
است، چراغ های توکار این سری به گونه ای است که با خارج کردن چراغ از بدنه، 
90 درجه به طرفین و 360 درجه چرخش کامل دارد. این قابلیت ویژه نیاز شما به 
نورپردازی موضعی و تاکیدی را به بهترین نحو برطرف میکند. به همین علت این 

چراغ ها اغلب برای فضاهای تجاری، فروشگاه ها و گالری ها استفاده می شوند.
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تهراندفتر مرکزی پترونیروصبا

1401ســــال اجـــــرا
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Motion
325 Pendant

Motion
615 Fixed

Motion
615 Pendant 

Motion
625 fixed

Motion
640 pendant

Motion
680 pendant

Motion
615 wall-Mounted

Motion
625 wall-Mounted

Motion
810 Fixed

Motion
815 Fixed

Motion
625 pendant

Motion
610 Fixed

Motion
GU10.2X

Motion
GU10.1x

Spot Lights

Downlight Directionalدانالیت زاویه پذیر

Motion
φ95 recessed

Trimless

Motion
φ95 recessed 

Flanged

Motion
COB1x

Motion
COB2x

Motion
φ55 Recessed

 Flanged

Motion
φ55 Recessed

 Trimless

Motion
φ75 Recessed

Trimless

Motion
φ75 Recessed 

Flanged

Evolution
10x10 Surface Mount

Evolution
512 Zoomable

Evolution
719 Surface Mount

Evolution
512 Simple

Evolution
910 Recessed

Evolution
614 Zoomable

Evolution
614 Simple

Motion
1215 Fixed

Motion
1015 Fixed

Evolution
SQ 7415
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تهرانپروژه مسکونی کامرانیه

1401ســــال اجـــــرا
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تهرانپارک علم وفناوری دانشگاه شریف
1399ســــال اجـــــرا
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نسل  تولید  در  تحول  به  منجر   LED فناوری  و همه گیر شدن  الکترونیک  زمینه  در  تکنولوژی  پیشرفت 
جدیدی از چراغ ها شد. در نتیجه این امکان برای طراحان فراهم شده تا بتوان چراغ هایی را به صورت 
تامین  بر  عالوه  خطی  چراغ های  تولید کرد.  و  ساخت  دلخواه  اشکال  با  نامحدود  طول های  در  خطی 
روشنایی در فضا به عنوان یک المان معماری استفاده میشود. زاویه پخش نور باز به همراه طول نامحدود 

این چراغ ها، امکان داشتن یک نورپردازی یکنواخت را به شما میدهد.
محصوالت خطی مدوالرپرو با تنوع باال سعی در تامین نیاز معماران و کارفرمایان درحوزه روشنایی داشته 

و بدین منظور سری محصوالت فرمو و آرنا طراحی و تولید شده است.

و  طراحی  به  اقدام  طراحان  و  معماران  نیاز  احساس  به  توجه  با  مدوالرپرو  روشنایی  گروه 
تولید نسل جدیدی از چراغ های خطی برای نورپردازی داخلی نموده است. در این راستا، سری 
محصوالت آرنا )Arena( به عنوان چراغ خطی لبه دار و بدون لبه به صورت یکپارچه که در آن 
انجین با تکنولوژی مگنتیک قابل نصب میباشد، در عرض مقطع 56 میلیمتر و 72 میلیمتر 
به طول های نامحدود تولید گردیده است. از ویژگی های بارز این سری محصول میتوان به 

طول عمر باال و گارانتی 5 ساله و نوردهی زیاد و تامین و نگهداری آسان اشاره کرد.

سری محصوالت فرمو )Fermo(، یکی از مجموعه محصوالت خطی گروه روشنایی مدوالرپرو 
است. در این سری، انواع چراغ خطی در عرض های مختلف ارائه گردیده که امکان نورپردازی 
خطی و پویا را به راحتی فراهم می کند. انواع الین نوری که بسیار مورد عالقه معماران سبک 
مدرن هستند در عرض های متنوع، از 21 تا 72 میلیمتر، طراحی و تولید شده و نیاز های 

نورپردازی هر فضا را به راحتی تامین می کند.
طراحی مینیمال و کاربردی الین های نوری سری فرمو)Fermo( یک راه حل خالقانه و منعطف 
برای نورپردازی خطی انواع فضاها ارائه می دهد که به صورت چراغ روکار خطی، چراغ توکار 

خطی و همچنین چراغ آویز قابل سفارش هستند.
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تهرانپروژه مسکونی سعادت آباد

1401ســــال اجـــــرا
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تهرانرستوران شهرک غرب
1400ســـــال اجـــــرا

چراغ خطی ترا )Terra( به صورت دفنی در کف میباشد که مستلزم مقاومت فیزیکی 
باال در برابر فشار و سایش و نفوذ گرد و غبار و آب است. شرکت مدوالر پرو برای حل 
این مشلک چراغ ترا )Terra( را با مشخصات فوق طراحی و تولید کرده است. این 

چراغ دارای دیفیوزر پلی کربنات با ضخامت 3 میلی متر         میباشد.
چراغ خطی فوق قابل تعمیر بوده و تا طول سه متر و شصت سانتی متر به صورت 

یکپارچه قابل استفاده میباشد. 

IP67
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Fermo

21 Recessed Flanged

Linear Lights

Integrated Lights چراغ های یکپارچه Non Integrated Lights چراغ های غیریکپارچه

Fermo

21 Surface Mount
Fermo

26 Surface Mount

Fermo

33 Surface Mount
Fermo

33 Recessed Trimless
Fermo

41 Recessed Flanged
Fermo

41 Surface Mount

Fermo

49 Recessed Flanged
Fermo

49 Surface Mount
Fermo

49 Adj.Surface Mount
Fermo

49 Adj.Recessed Flanged

Fermo

56 Recessed Flanged
Fermo

72 Recessed Flanged

Fermo

40 Ground.Terra
Arena

56 Recessed Flanged
Arena

72 Recessed Flanged

Arena

56 Recessed Trimless
Arena

72 Recessed Trimless

Arena

56 Surface Mount
Arena

72 Surface Mount
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تهرانشرکت معدنی آهن آجین 

1400ســــال اجـــــرا
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Modular pro
L ight ing Manufacturer




