
 

اول طبقه  -239پالک –ساختمان سان نور  –خیابان شهدا  –چهارراه حافظ  –اردبیل : آدرس دفتر مرکزی   

(خط5) 045 -33722121:تلفن دفتر   

045-33710611: فاکس   

 

453قطعه  –خیابان ارغوانی  -2شهرک صنعتی فاز  –اردبیل : کارخانه     

 

 

 

 تولید کننده پنل های ال ای دی 

(خط5) 045-33722121: تلفن   



 فهرست مطالب

 شرکت سان نور•

 LEDپنل •

 LEDمزایای پنل •

 LEDمکان های مورد استفاده پنل •

 LEDمشخصات پنل •

 مشخصات تماس •

 

 

 

 خط5) 045-33722121: تلفن 



 شرکت سان نور 

مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی  شرکت  دانش بنیان سان نور سنا •

سان نورسنا با . ثبت رسید دراردبیل به   10603تحت شماره  1389سال در 

کسب مجوز پروانه بهره برداری از سازمان صنعت  و معدن و تجارت  استان  

شروع کرده و موفق  LEDفعالیت خود را در زمینه تولید  محصوالت روشنایی 

 .  به دستیابی تکنولوژی پنل های ال ای دی شده است 

(خط5) 045-33722121: تلفن   



(خط5) 045-33722121: تلفن   



 LEDپنل های 

محصولی هست با ویژگی منحصر به فرد و یکی از بهترین گزینه  LEDپنل •

 .اداری و تجاری می باشد برای روشنایی داخلی محیط های مسکونی ،

 

  LEDبر پایه فناوری صفحات نمایشگر  LED SMD این چراغ با تکنولوژی •

 .ساخته شده  و نوری کامال یکنواخت ، مالیم و بدون خیرگی ایجاد میکند

در ابعاد مختلف قابل تولید بوده و به صورت روکار و توکار قابل  LED پنل •

 .نصب است 

(خط5) 045-33722121: تلفن   



 LEDمزایای پنل 

 درصد 85صرفه جویی در انرژی تا •

 ساعت 50000طول عمر باال در حدود •

 IRو مادون قرمز  UVفاقد پرتوهای فرابنفش •

 طیف نور کامل و عدم لرزش نور •

 روشن شدن آنی •

 تولید حرارت کم•

 مقاوم در برابر ضربه•

  LEDگریز حشرات از نور •

 نصب آسان •

 تنوع سایز و مدل به صورت روکار و توکار•

  

 ماه گارانتی 24
(خط5) 045-33722121: تلفن   



  LEDمکان های مورد استفاده پنل های 

 پنل ها به طور گسترده برای روشنایی عمومی در 

 

 پارگینگ و زیرزمین  ادارات

 

 سوپر مارکت  بانک 

 

 مراکز تجاری  اتاق جلسه و کنفرانس 

 

 نورپردازی در معماری  هتل 

 

 سالن اجتماعات و پذیرایی آزمایشگاه

 

 رستوران و کافی شاپ  مدارس

 

 مراکز فرهنگی و تفریحی  بیمارستان و مراکز درمانی 

 

 موزه سالن های ورزشی و تفریحی 

(خط5) 045-33722121: تلفن   

 .  بکار می رود 



 Sمدل  LEDمشخصات پنل 

(خط5) 045-33722121: تلفن   

 SN – p01 – 48 S SN – p02 – 36 S SN – p03 – 18 S مدل

 1cm  × 59.5 ×59.5 1cm  × 59.5 ×59.5 1cm × 33  ×33 ابعاد

 48W 36W 18 W وات مصرفی

 kg 1(  با منبع تغذیه) kg 3.5 ( با منبع تغذیه ) kg 3.6 ( با منبع تغذیه ) وزن

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ 

 Lm 3840±10 Lm 1440±10 Lm 10±3000 شار نوری 

 Lm/W 83 Lm/W 80 Lm/W 80 بهره نوری 

   AC 90-264 V ولتاژ ورودی

LED SMD  LED   

   AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

   آلومینیوم+ پلکسی  جنس

   انتخابی رنگ بدنه

IP 20IP   

   ساعت 50000 طول عمر

   توکار/ روکار  نصب



 Sمدل  LEDمشخصات پنل 

 SN – p01 – 18 S SN – p02 – 36S مدل 

 1cm * 26  *120 1cm * 15*120 ابعاد

 W 18W 36 وات مصرفی

 )  2kg با منبع تغذیه) 3.5kg(   با منبع تغذیه) وزن

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ

 Lm 10±3000 10Lm ±1880 شار نوری 

 Lm/W 82 Lm/W 80 بهره نوری

 240V AC-100 ولتاژ ورودی

LED SMD  LED 

 AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

 آلومینیوم+ پلکسی  جنس

 انتخابی رنگ بدنه

IP 20IP 

 ساعت 50000 طول عمر

 توکار/ روکار  نصب

 (خط5) 045-33722121: تلفن 



 DRمدل  LEDمشخصات پنل 

 
 SN – p02 – 25DR SN – p01 – 18 DR SN-P03- 12DR SN-P04-6 DR مدل

 cm  *φ29.5 2 cm   *24 φ 2 cm  *φ170 2 cm  *φ150 2 ابعاد

ابعاد 

 جانمایی

28*2cmφ 22.5*2 cmφ 2 cm  *φ150 2 cm  *φ100 

 25W 18 W 12w 6w وات مصرفی

 kg 0.6 ( با منبع تغذیه) kg 0.8 ( با منبع تغذیه) 1kg( با منبع تغذیه) kg 1.1 ( با منبع تغذیه) وزن

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ

  10Lm 1440±10 Lm 960±10 Lm 480±10 Lm±1920   شار نوری 

 Lm/W 80 80Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W بهره نوری 

ولتاژ 

 ورودی

100-240V AC 

LED SMD  LED 

 AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

 آلومینیوم+ پلکسی  جنس

 سفید رنگ بدنه

IP 20IP 

 ساعت 50000 طول عمر

 توکار نصب

 (خط5) 045-33722121: تلفن 



 RCRمدل  LEDمشخصات پنل 

 SN – p01 – 25 RCR SN – p02 – 18 RCR SN – p03 – 12 RCR SN – p04 – 6 RCR مدل

 cm  *φ 30 4 cm   *24φ 4 cm  *φ 18 4 cm  *φ 12 4 ابعاد

 W 18 W 12 W 6 W 25 وات مصرفی

 0.6kg ( با منبع تغذیه ) kg 0.8 ( با منبع تغذیه )  1kg( با منبع تغذیه) kg 1.3 ( با منبع تغذیه ) وزن

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ

  10Lm 1440±10 Lm 960±10 Lm 480±10 Lm±1920   شار نوری 

 Lm/W 80 80Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W بهره نوری 

 240V AC-100 ولتاژ ورودی

LED SMD  LED 

 AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

 آلومینیوم+ پلکسی   جنس

 سفید رنگ بدنه

IP 20IP 

 ساعت 50000 طول عمر

 روکار نصب

 (خط5) 045-33722121: تلفن 



 DSمدل LED مشخصات پنل 

 SN – p01 – 18 DS SN – p02 – 18 DS SN – p03 – 12 DS SN – p04 – 6 DS مدل

 cm *29.8   *29.8 2 cm*24   *24 2 cm*17   *17 2 cm*12   *12 2 ابعاد

cm 2*27.3 ابعاد جانمایی   × 27.3 20.5*2 cm ×20.5 2 cm*15.5   *15.5 2 cm*10 *10 

 W 18 W 12w 6w 25 وات مصرفی

(با منبع تغذیه)   kg 1.1 (با منبع تغذیه ) وزن 1kg (با منبع تغذیه)0.8kg (با منبع تغذیه)0.6kg 

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ 

  10Lm 1440±10 Lm 960±10 Lm 480±10 Lm±1920   شار نوری 

 Lm/W 80 80Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W بهره نوری 

 240V AC-100 ولتاژ ورودی

LED SMD  LED 

 AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

 آلومینیوم+ پلکسی  جنس

 سفید رنگ بدنه

IP 20IP 

 ساعت 50000 طول عمر

 توکار نصب

 (خط5) 045-33722121: تلفن 



 RCSمشخصات پنل ال ای دی مدل 

 SN – po1- 25 RCS SN – po2 – 18 RCS SN – po3- 12 RCS SN – po4- 6 RCS مدل

 cm  *30 4 cm   *24 4 cm  *30 4 cm  *30 4 ابعاد

 W 18 W 12 W 6 W 25 وات مصرفی

 kg  0.6 ( با منبع تغذیه ) kg  0.8 ( با منبع تغذیه ) kg 1( با منبع تغذیه ) kg  1.3 ( با منبع تغذیه ) وزن

 مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی مهتابی/ آفتابی دمای رنگ

  10Lm 1440±10 Lm 960±10 Lm 480±10 Lm ±1920   شار نوری 

 Lm/W 80 80Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W بهره نوری

ولتاژ 

 ورودی

100-240V AC 

LED SMD  LED 

 AC – DCدرایور جریان ثابت  منبع تغذیه

 آلومینیوم+ پلکسی  جنس

 سفید رنگ بدنه

IP 20IP 

 ساعت 50000 طول عمر

 روکار نصب

 (خط5) 045-33722121: تلفن 



 

اول طبقه  -239پالک –ساختمان سان نور  –خیابان شهدا  –چهارراه حافظ  –اردبیل : آدرس دفتر مرکزی   

(خط5) 045 -33722121:تلفن دفتر   

045-33710611: فاکس   

sunnoorsana@gmail.com  

www.sunnoorsana.ir 


