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 ریلیچراغ های  با ینورپرداز

را ارائه  یو مسکون یتجار یهاو متناسب با انواع استفاده میقابل تنظ اریبس ینورپرداز یهاراه حل ریلیتوسط چراغ های  ینورپرداز

متناسب  پارکینگ ای ییاتاق لباسشو اتاق خواب تا  ایاز آشپزخانه  ،یمسکون یهااز برنامه یاگسترده فیمجموعه با ط نی. ادهدیم

 است. 

 

 

غذا ،  هیهت یکنند. برا یعمل م یعملکرد نیو همچن یاجتماع یفضا کینوان آشپزخانه ها اغلب قطب خانه هستند و به ع

 ریلی ستمیزم است. سال فضا میتنظ یبرا طیباشد ، نور مح یناهار خور یو روشن الزم است ، اگر در آشپزخانه ا میمستق ییروشنا

 .باشد ازهاین نیهمه ا یتواند پاسخگو یشده م یمناسب طراح

راه  نیساده ترشد. با یفرورفتگبصورت  ای سقفسطح روی بر  نصبتواند معلق ،  یبسته به فضا و ارتفاع سقف م ریلی ینورپرداز

. تجربه کنید سقف رادر  یفرورفتگ نصب بصورت،  دیهست مطلوبیبا و ز یاست. اگر به دنبال ظاهر سقف سطح روی بر نصبحل 

بصورت شپزخانه آ مکتین ای رهیجز یرا رو ریل دیتوان یم نیو همچنمناسب است  داربلند و طاق یسقف هادر  نصب بصورت آویز

 .دیایب نییتا سطح نور پا دیکن نصبآویز 

وات محبوب  15 یلیردارند. چراغ  ازین یمختلف به سطح نور مختلف یها تیفعال یدارند و برا یمختلف یها عملکردها آشپزخانه

، زنجیره ای  یه هافروشگا لیاز قب یتجار یمناسب فضاها نیزوات  40و  30 یها نهیاست. گز یمسکون یپروژه ها یبراوات  نیتر

  ود.ده میشاستفا دارند دیشد ییبه روشنا ازیکه ن یمناطق یبراوات  40 چراغاز است ،  اداریدفاتر  ایها  شگاهینما

 Uشکل،  T ،یخط یهاجرااصورت خواه به  د،یکن میتنظ د،یدار ازینکه  یااندازه ای یکربندیدر هر پ توانیرا م چراغ های ریلی

دار که  بیش ایدار  هیسقف زاو یرو ها،ریت یآن را رو توانی. مدیداشته باش ازین لیمستط ای رهیربع، داشکل، م Sشکل،  Iشکل، 

چراغ های  پرتو یها هیودامنه زا . دیایب نییپا به سمت نصب کرد تا سطح نور یسقف طاق یرو ایمناسب نباشد،  هازیممکن است آو

 .دردسترس باشدشما  یکاماًل متناسب با فضا طراحی کیدهد تا  یم را امکاناین به شما  ریلی 

را به طول مورد  ریل ها توانیم نیهمچنمتر در دسترس است،  ۳متر و  ۲متر،  ۱ یهااندازهریل های مورد نیاز چراغ های ریلی 

باشد،  یطوالن ازیمورد ن ریشوند، هرچند مس بیترک از خودطرح مورد نیبه تمام  دنیرس یبرا توانندیم هانهیگز نیا. دیخود بر ازین
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 یکه اجازه م موجود است نصب چراغ های ریلی  یاز لوازم جانب یمجموعه ا .شده وجود ندارد نییکه حداکثر طول تع یمعن نیبه ا

 ازیخود را در صورت ن ازین مورد ریمس میتوان یم نیبه هم متصل شوند. ما همچن T تقاطع ایها در گوشه ها ، مقطع  ریلدهد 

 کیبا  چراغ های ریلیکند.  جادیا یشتریو انعطاف ب نصب شودوسط  در ای ریمس یتواند به انتها یم هی. منبع تغذمیکاهش ده

  .شوند یم نیتأم گریاز طرف د ییدرپوش انتها کیطرف و  کیاز  هیمنبع تغذ

 بدنه رنگ

 .تولید میشوندسفید  در رنگ های مشکی و ریلیچراغ های 

 
 نور رنگ دمای

ی رنگ دماو  (6500k)،دمای رنگ مهتابی  (4000K)دمای رنگ یخی شوند:  یدر دو درجه حرارت رنگ ارائه مریلی  یچراغ ها

مانند  یکار یها طیدر مح نیاست و بنابرا کتریروز نزد یعیبه نور طب Cool White (4000K) رنگ یدما(3000K) -ی آفتاب

  .عملکرد را دارد نیباشد بهتر ازیکه به نور شفاف و روشن ن ییدر هرجا ای یخرده فروش یفروشگاه ها ایدفاتر کار 

 .کند یم جادیا یهنر یها یگالر ای یمسکون یپروژه ها یرا براآرامتر  یطیمح  (3000K) آفتابیرنگ  یدما
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 نصب های گزینه

 .نصب کرد نصب برروی سقف، فرو رفتگی یا  آویزرا می توان به حالت  ریلینورپردازی 

 

 
 

 ریلی آویز یچراغ ها

را به  ریلتوانند  یم میقابل تنظ یها تیک کند. یدار کمک م بیش ایآمدن سطح سقف در ارتفاع  نییبه پا آویز نصب بصورت

 .است آویزمتر از سقف  3 ایمتر  1.5تا  نیدرآورند بنابرا آویزحالت 

 

 

 سقف در نصب بصورت ریلی های چراغ

 . است جایگزین گزینه یک ، است نیاز نامرئی تقریباً و ساده ظاهر به که هایی محیط در سقف رد نصب بصورت ریلی یها چراغ

https://ledworld-com-au.translate.goog/products/suspended-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://ledworld-com-au.translate.goog/products/suspended-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://ledworld-com-au.translate.goog/products/recessed-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
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 جانبی تجهیزات

ها را در گوشه ها ، ریلول ، اتصاالت و درپوش های انتهایی ، می توان ط چراغ های ریلیبا استفاده از طیف وسیعی از لوازم جانبی 

برای  .ه می شودو یک درپوش انتهایی در سر دیگر عرضبا یک منبع تغذیه در یک انتهای  ریل .متصل کرد T مقطع یا تقاطع

 قرار گیرد.وسط  درانعطاف پذیری بیشتر ، منبع تغذیه می تواند به انتهای مسیر یا 
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 رنگ ارائه نمایه

نگ و سایه اشاره رتوسط چشم انسان و نحوه تفسیر تغییرات به چگونگی تأثیر منبع نور بر نحوه مشاهده رنگ  (CRI) رنگشاخص 

اب کنید که بهترین باال را انتخ CRI کار می کند. ما توصیه می کنیم چراغ هایی با سطح 100تا  1این شاخص در مقیاس  .دارد

 .نمایش رنگ و جزئیات را داشته باشد

 
 

 هنری های گالری

با یک  .ضروری است بسیار یت گالری های هنری اساسی است و نورپردازی مناسبنمایش آثار هنری در بهترین حالت برای موفق

راه حل سفارشی ، تضمین می شود که آثار هنری به طور تمیز و بدون سایه های نامناسب روشن می شوند ، رنگ ها با دقت نشان 

ف پذیر است و برای هر نمایشگاه جدید نورپردازی مسیر قابل انعطاف و انعطا .داده می شوند و فضای مناسب گالری نیز وجود دارد

 .قابل تغییر است
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 ها فروشگاه

از چراغ  هاستفاد . نورپردازی جزئی جدایی ناپذیر از تجربه خرید مشتری است و نور مناسب می تواند بر فروش تأثیر مثبت بگذارد 

توسط چراغ های ریلی ، با نورپردازی محیط  مفید باشدیا نمایشگرها برای برجسته سازی برخی محصوالت خاص می تواند های ریلی 

 .کردفضای دلخواه ایجاد میتوان 
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 مسکونی

یک  .، اتاق نشیمن و فضای غذاخوری است که ترکیبی از نیازها را دارند حمام ، ریلیکاربردهای مسکونی محبوب برای روشنایی 

از نور متمرکز و جهت دار در مناطق آماده سازی غذا ، تا نور محیط روی  .می تواند نیازهای مختلفی را پوشش دهد طراحی مناسب

شود )بسته به نوع طراحی و درجه بندی ضد  خارجی استفاده های داخلی وهمچنین می توانند از آنها در محیط  .میز ناهار خوری

 .آب بودن آن(

 

https://ledworld-com-au.translate.goog/products/bathroom-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://ledworld-com-au.translate.goog/products/bathroom-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://ledworld-com-au.translate.goog/products/outdoor-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://ledworld-com-au.translate.goog/products/outdoor-track-lighting/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
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 نیچند یزندگ یهافضا رایبرخوردار است، ز یادیز تیاز اهم  یمسکون یهادر پروژه ژهیبه و چراغ های ریلی با وات های پایین

 عملکرد دارند. 

 

 
 

 


