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شـرکت کاالمهـر دنیـا بـه عنـوان شـرکت پیشـرو در صنعـت هوشـمند سـازی شـهر هـا و صنایـع در ایـران، بـا 

اسـتفاده از تکنولـوژی LED و سـامانه ی مدیریـت روشـنایی هوشـمند و دوربین هـای تحـت شـبکه  بـا قابلیـت 

آنالیـز تصاویـر، چـراغ ناظـر هوشـمند را جهـت ایجاد فضای هوشـمند و امن بـرای محیط های شـهری ارائه کرده 

اسـت و نقطه ی شـروع مناسـبی برای جوامعی به شـمار می آید که خواسـتار زندگی پاک تر و سـالم تر هسـتند.

سـاختار مـاژوالر در نـور پـردازی، امـکان اسـتفاده از ایـن چـراغ را در معابـر بـا عرض های مختلـف و کالس هاي 

روشـنائی متفـاوت فراهـم می نمایـد. لنـز بسـیار دقیق این چـراغ از جنس پلی کربنات اسـت و مقـاوم درمقابل 

اشـعه فرابنفـش و ضربـه می باشـد. سیسـتم اصالح شـده مدیریـت دماي این چراغ شـامل پره هاي حرارتی اسـت 

کـه امـکان دفـع حداکثـری حـرارت ایجـاد شـده در محفظـه را بـه وجـود آورده کـه منجر بـه افزایش طـول عمر 

المپ هـای LED می گـردد.

در مقایسـه بـا چراغ هـای معمـول بـا المپ هـای HID اسـتفاده از ایـن چـراغ می توانـد منجـر بـه صرفـه جویی 

انـرژی و همچنیـن کاهـش میـزان قابـل توجهـی در هزینه هـا و دفعـات تعمیـر و نگـه داری  گـردد. پوشـش 

الکترو اسـتاتیک بـا مقاومـت بـاال در برابـر خوردگـی، قابلیـت تغییـر زاویـه لوله گیـر ایـن چـراغ و قابلیت نصب 

بـر روی لوله هـای افقـی و عمـودی محصولـی منحصـر به فرد در بیـن چراغ هـای خیابانی و بزرگراهی می باشـد.

چـراغ ناظـر هوشـمند بـا اسـتفاده از سیسـتم روشـنایی هوشـمند، در هنگام عبـور عابران یـا خوردوهـا چراغ با 

بیشـترین بـازده روشـن شـده و در سـایر مـوارد در حالـت مصـرف کـم انـرژی قـرار می گیـرد. همچنین قـادر به 

تمایـز قائـل شـدن بیـن انسـان و حیوانـات کوچکی مانند سـگ و گربه اسـت. این سیسـتم روشـنایی با سـنجش 

سـرعت عبـور عابـران یـا خودروهـا، سـرعت روشـن شـدن المپ هـای بعـدی را تنظیـم می کنـد بـه طـوری کـه 

می توانـد باعـث کاهـش 80 درصـدی انتشـار دی اکسـید کربـن شـده و هزینه هـای مصرفـی بـرق را تـا نصـف 

کاهـش دهد.

هـر چـراغ در اتـاق کنتـرل مشـخصات منحصـر بـه فـرد دارد و بـه راحتـی می تـوان آن را کنتـرل و  بـر خاموش و 

روشـن شـدن یـا میـزان مصرفـش نظـارت کـرد. این محصـول فقط جهـت صرفه جویـی در مصرف انرژی نیسـت 

بلکـه میتوانـد بـه عنـوان محصـول مدیریتـی بـرای شـهر ها و اماکـن، جهت نظـارت وکنتـرل محیط بـا آنالیز های 

پیشـرفته، در پیشـگیری از حـوادث و شناسـایی متخلفیـن و مجرمیـن و همچنین تهیه اطالعات آمـاری مورد نیاز 

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. طراحـی انعطاف پذیـر این محصـول، قابلیت آن را دارد که سـایر تجهیـزات جانبی را 

بـه آن اضافـه کـرد و از کارایـی بیشـتری بهره برد.

درباره  محصول

مقدمه
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  استفاده ماژوالر از المپ های LED فوق العاده کم مصرف با عمر مفيد باال

  ساختار مستحکم و بدنه ی آیرودینامیک با قابلیت تنظیم پایه

  پوشش الکترو استاتیک با مقاومت باال در برابر خوردگی

  طراحی سیستم انتقال گرمای مناسب جهت دفع گرمای تولیدی و افزایش راندمان

  مقاومت باال در برابر خوردگی و مناسب با شرایط آب و هوایی مختلف

  روشن شدن در هنگام عبور عابران یا خوردوها و تمایز بین انسان و حیوانات کوچکی مانند سگ و گربه

  سنجش سرعت عبور عابران یا خودروها و تنظیم سرعت روشن شدن المپ های بعدی 

  امکان ذخیره سازی و توزیع انرژی خورشیدی و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 60 درصد 

  قابلیت کنترل از راه دور و مدیریت روشنایی به وسیله نرم افزار های رایانه ای و تلفن همراه

  قابلیت مدیریت هر چراغ به طور مجزا

  ایجاد بستر های ارتباطی پیشرفته جهت پایه گذاری شهر هوشمند

  قابلیت نصب انواع سنسورهای مختلف 

  انعطاف پذیری باال در شرایط مختلف محیطی

  طراحی زیبا و متناسب با معماری مدرن

با قابلیت آنالیز های پیشرفته و کاربردی    استفاده نامحسوس از دوربین های مدار بسته ی تحت شبکه 

جهت ایجاد محیط امن 

ویژیگ ها
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  بازده باال

  عمر مفيد باال

  عدم وجود پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز

  کارکرد با ولتاژهاي بسيار پايين

  امنيت باال در برابر حوادث از جمله برق گرفتگی، سوختگی و حریق

  سازگاری با محیط زیست

  کنترل ترافیک شهری و جلوگیری کردن از تصادفات

  توانایی تشخیص پالک های خودرو

  توانایی شناسایی و تشخیص چهره

  مانیتورینگ مسیر ها

  شمارش وکنترل تردد خودرو ها و افراد

  شناسایی مزاحمین، سارقین، و...

  انتقال زنگ هشدار به طور مستقیم به مراکز امنیتی و امدادی 

  کمک به تردد خودرو های امدادی

  تشخیص جای پارک خودرو ها 

  تهیه ی آمار و اطالعات تصویری به طور لحظه ای )نقشه حرارتی تردد، آمار های متنوع تردد بر اساس سن، جنسیت و ...(

  شناسایی و اندازه گیری میزان گاز های سمی موجود در محیط مانند CO, SOX,NOX,H2S, CO2 و غیره

  شناسایی و کشف حریق

  اندازه گیری سر و صدای محیطی

  انتقال زنگ هشدار به طور مستقیم به مراکز امدادی

  امکان اضافه شدن قابلیت های دیگر با توجه به نیاز مشتری 

LED مزایای المپ های

مزایای استفاده از آنالزی تصویر در چراغ ها

مزایای استفاده از سنسور های کاربردی 
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سامانه مدیریت روشنایی

سیستم     یب سیم

قابلیت نصب انواع 
سنسورهای مختلف

LED     المپ

FullHD
دوربنی نا محسوس 360 درجه

  بازده باال

  عمر مفيد باال

  عدم وجود پرتوهاي فرابنفش و مادون قرمز

  کارکرد با ولتاژهاي بسيار پايين

  امنيت باال

  سازگاری با محیط زیست

  کنترل ترافیک شهری و جلوگیری کردن از تصادفات

  توانایی تشخیص پالک های خودرو

  توانایی شناسایی و تشخیص چهره

  مانیتورینگ مسیر ها

  شمارش وکنترل تردد خودرو ها و افراد

  شناسایی مزاحمین، سارقین، و...

  انتقال زنگ هشدار به طور مستقیم به مراکز امنیتی و امدادی 

  کمک به تردد خودرو های امدادی

  تشخیص جای پارک خودرو ها 

  تهیـه ی آمـار و اطالعـات تصویـری بـه طـور لحظـه ای )نقشـه حرارتـی 

تـردد، آمار هـای متنـوع تـردد بـر اسـاس سـن، جنسـیت و ...(
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مشخصات الکرتییک    و     نوری

ابعاد خاریج

مشخصات مکانییک

مشخصات عمویم

)V-AC/Hz( ولتاژ و فرکانس   وروید  اسیم
)V-AC/Hz( محدوده    ولتاژ   وروید

)W( توان اسیم  محصول
ضریب توان   اسیم

جریان    وروید  اسیم
توان    ا سیم   مدول 

 LED  ولتاژکار مد ول
توان هر یک   از LED ها

)THD( اعوجاج    هارمونییک کل سیستم
نوع مدول

ساختار مدول
منبع   نویر

تعدادLED  به کار رفته
دمای رنگ 

)Ingress Protection( استاندارد    درجه     حفاظت
جنس     بد   نه

جنس    خاریج ترین جداره ی نور گذر
پوشش بدنه
)kg( وزن

قطعات لوله گری
قطر لوله گری

طول عمر نسیب در دما ی محیط
کثر دما ی T برا یLED  تیک حدا

محدوده دما ی کارکرد
رطوبت مجاز

استاندارد

 50/230
 60~50/265~180

 120
 0.95

 230@0550
 210

 48
 5

 15%<
با باالست مجزا 

یکپارچه 
 LED

 42
 5000

 IP66
لومینویم دایکاست  آ

شیشه سکوریت تخت 
رنگ پودر یالکرتو استاتیک 

 19.3
مدرج – دارا ی حالت افیق و عمود ی – پذیرش لوله در سایز ها ی مختلف

 60

 ).hrs( 50000
 )c(125

-20  تا +80 
تا  %95 

 IEC60598

شاخصشاخص

شاخص

مزیانمزیان

مزیان
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ـپلـی آمید 6

شیشه سکوریت تخت

پیل کربنات

  مقاومت در برابر ضربه

  شفافیت باال و ضد خش

  مقاوم در برابر حرارت

  ایمنی باال

ASTM  B85-A413  لومینیوم آ

  مقاوم در برابر ضربه و تنش

  انتقال حرارت خوب

  مقاومت به خوردگی عالی

  استحکام باال

ASTM  B85-A413  لومینیوم آ

  مقاوم در برابر ضربه و تنش

  انتقال حرارت خوب

  مقاومت به خوردگی عالی

  استحکام باال

  خواص شیمیایی مطلوب

  مقاومت در برابر ضربه و خراش نسبتا خوب

  مقاومت در برابر کشش و خمش مطلوب

  عایق حرارتی

  خود خاموشی و اشتعال ناپذیری

  مقاومـت در برابـر اشـعه مـاورای بنفـش و سـایر عوامـل جوی 

و حفظ شـفافیت

  استحکام باالی مکانیکی

  توازنی میان استحکام و ضربه پذیری

  نمای کاربری باال

  خواص الکتریکی و شعله پذیری مناسب
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غیر  و  زنگ  ضد  استیل های  از  خوردگی،  از  جلوگیری  جهت  و...(  مهره ها  )پیچ،  دهنده  اتصال  اجزای    

مغناطیسی و مطابق با استاندارد های ISO انتخاب شده اند.

  در ساخت قطعات آب بندی و عایق کاری )مانند اورینگ ها و ...( از سیلیکون ها استفاده شده که از مقاومت 

خوبی نسبت به حرارت و الکتریسیته برخوردار است و دوام بسیاری در شرایط آب و هوایی متفاوت دارد.

  قطعات داخلی از آلومینیوم های سری 5000 ساخته شده اند، که عالوه بر داشتن مقاومت عالی در برابر 

خوردگی، از استحکام و انتقال حرارتی خوبی بهره می برند.

  سایر قطعات از استیل های ضد خوردگی و با روش های نوین متالوژی پودر ساخته می شوند که از استحکام 

باالیی برخوردارند.

ویژیگ های طرایح و مکانیک چراغ
  افزایش مقاومت در برابرخوردگی

  عایق کاری 

  افزایش قابلیت تابش و انتشارحرارت

  افزایش مقاومت سایشی 

  حذف حالل ها و در نتیجه حفظ محیط زیست از آالینده 

های شمیایی مضر

  مقاوم بودن در برابر شرایط جوی

  دارا بودن مقاومت به ضربه و خواص مکانیکی بسیار باال

  کیفیت بسیار باال در مقایسه با رنگ های مایع و حاصل شدن 

سطوح یکدست و یکنواخت

  به سالمت افرادی که با پودر رنگ تماس دارند، هیچ نوع 

آسیب نمی رساند. 

پوشش ها
رنگ الکرتو استاتیکآ نودایز

قطعات داخیل

مزایای  رنگ    الکرتو استاتیکمزایای  استفاده  از  آنودایز

قطعات  خاریج



10


