


Biography
 گروه مهندسی پیشگام نور در سال 1378 ارائه و ارتقاء خدمات فنی و مهندسی در زمینه نورپردازی
 و تاسیسات الکتریکی ساختمان آغاز به کار نموده و در طول بیش از 20 سال فعالیت خود صدها
و بیمارستانی  ویالیی،  تجاری،  اداری،  مسکونی،  الکتریکال  و  کالسیک  مدرن،  نورپردازی   پروژه 

صنعتی را با موفقیت به انجام رسانده است. ا
برخی از فعالیت های تیم تخصصی پیشگام نور به شرح ذیل می باشد:آ

 ـ مشاوره در زمینه محاسبات الکتریکال و نورپردازی های نما و داخلی و بهینه سازی نورپردازی های
موجود در ساختمان ها و فضاهای باز؛ ا

 ـ طراحی نورپردازی فضاهای مختلف و خاص بر اساس استانداردهای جهانی و کاربردهای موجود؛
 ـ نظارت بر اجرای صحیح و استاندارد طرح های ارائه شده؛

 ـ اجرا به صورت کامال حرفه ای توسط تیم های تخصصی و مجرب؛
 ـ فروش و تامین تجهیزات روشنایی با کیفیت، از برترین برندهای معتبر جهانی. ل
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PN-20-NOVA 4PN-20-NOVA 6PN-20-NOVA 11PN-20-NOVA 24

PN-20-NOVA 36

PN-20-NOVA 3

PN-20-Teo wPN-20-WALL WASHER

Flood
Lights



Flood lights
exterior light
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Applications:
PN-20-NOVA 6 PN-20-NOVA 4 PN-20-NOVA 3

PN-20-NOVA 6 PN-20-NOVA 4 PN-20-NOVA 3

Production Code PN-20-NOVA 6 PN-20-NOVA 4 PN-20-NOVA 3

Voltage 220 V 220 V 220 V

Watt 6 W 4 W 3 W

Light Color Temperature 3700 K 3700 K 3700 K

Material Aluminium 7000 Aluminium 7000 Aluminium 7000

Body Color Black Black Black/ Silver

Driver Current 1500 mA 1500 mA

Luminous Flux (LM) 445 LM 445 LM 420 LM

IP IP 67 IP 67 IP 67

Lens Angle 150 150
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Applications:
PN-20-NOVA 36 PN-20-NOVA 24 PN-20-NOVA 24

PN-20-NOVA 11PN-20-NOVA 24PN-20-NOVA 36

Production Code PN-20-NOVA 36 PN-20-NOVA 24 PN-20-NOVA 11

Voltage 220 V 220 V 220 V

Watt 36 W 24 W 11 W

Light Color Temperature 3700 K 3700 K 4000 K

Material Aluminium Aluminium Aluminium 7000

Body Color Black Black Silver

Driver Current 600 mA 600 mA 3000 mA

IP IP 65 IP 65 IP 67

Lens Angle 100 100 100
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Applications:

PN-20-Teo w

Production Code PN-20-Teo w

Voltage 220 V

Watt 6/ 9/ 12/ 18/ 24 W

Light Color Temperature 3000/ 4000/ 6000 K

Material Aluminium

Body Color Steel

Driver Current 320 mA

IP IP 65

Lens Angle 150 - 900
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Applications:

PN-20-WALL WASHER

Production Code PN-20-WALL WASHER

Voltage 220 - 240 V

Watt 6/ 12/ 24 W

Light Color Temperature 1500/ 3000/ 6000 K

Material Aluminium

Body Color Silver

IP IP 65/ IP 68

Lens Angle 50/ 150/ 450/ 600

طول: 250 میلی متر
عرض: 40 میلی متر
ارتفاع: 65 میلی متر

طول: 500 میلی متر
عرض: 40 میلی متر
ارتفاع: 65 میلی متر

طول: 750 میلی متر
عرض: 40 میلی متر
ارتفاع: 65 میلی متر

طول: 1000 میلی متر
عرض: 40 میلی متر
ارتفاع: 65 میلی متر
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نخستین نمایشگاه سمپوزیوم معماری - ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه سمپوزیوم معماری - ۱۳۹7

نمایشگاه میدکس - ۱۳۹۶

نمایشگاه میدکس - ۱۳۹7
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نمایشگاه ساختمان هاى مارکدار - 1397

نمایشگاه پارسیان - 1397

نمایشگاه صنعت ساخت - 1398

نمایشگاه میدکس - 1398

نمایشگاه لوکسا هوم - 1398
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ـ* برج باغ الیت؛ فرمانیه نوریان، آرشیتکت: مهندس علیرضا جوانمرد، کارفرما: مهندس اهری؛

ـ* برج باغ نیکان؛ سعادت آباد، آرشیتکت: مهندس کنعان پاسبانیان، کارفرما: مهندس براتی و نوروزیان؛

ـ* برج باغ صدف؛ خیابان گالب دره، آرشیتکت: مهندس آبادیان و امید غالمپور، کارفرما: آقای اکبری؛

ـ* برج های مسکونی صیاد شیرازی؛ منطقه 22، کارفرما: سازمان نیروهای مسلح؛

ـ* پروژه پارک کالسیک؛ پاسداران، آرشیتکت: مهندس علیرضا جوانمرد، کارفرما: مهندس تاالنی؛

ـ* ویالی شهرک باستی؛ لواسان، آرشیتکت: مهندس خادم، کارفرما: مهندس حاج صفرعلی؛

ـ* پروژه اداری ـ تجاری آصف؛ خیابان آصف، آرشیتکت: مهندس بابک بهراد، کارفرما: مهندس به گوی؛

ـ* پروژه اداریـ  تجاری شیرین؛ الهیه، آرشیتکت: مهندس حسین محمودی، کارفرما: مهندس منصور زاده؛

ـ* پروژه اداریـ  تجاری پارک وی؛ خیابان ب، آرشیتکت: مهندس علیرضا جوانمرد، کارفرما: مهندس نظافت؛

ـ* پروژه اداری ـ تجاری آپادانا؛ خیابان آپادانا، آرشیتکت: مهندس مقدم، کارفرما: مهندس رهنما؛

ـ* مرکز تصویربرداری پردیس نور؛ سعادت آباد، آرشیتکت: مهندس نخجوانی، کارفرما: دکتر اخالق پور؛

ـ* پروژه بیمارستانی دهش پور؛ میدان تجریش، مدیر پروژه: مهندس نعیمی، کارفرما: خیریه دهش پور؛

ـ* پروژه ششم پاسداران؛ خیابان بوستان ششم، آرشیتکت: مهندس امید غالمپور، کارفرما: مهندس علی عرب؛

ـ* پروژه کسمایی؛ دروس، آرشیتکت: مهندس افشین حجت، کارفرما: مهندس کاشانی؛

ـ* پروژه آجودانیه؛ آجودانیه، آرشیتکت: مهندس علی موسی پناه، کارفرما: مهندس شفیعی؛

ـ* پروژه مژده؛ خیابان شفیعی، آرشیتکت: مهندس علی موسی پناه، کارفرما: مهندس اقدام؛

ـ* پروژه فالمک؛ خیابان فالمک شمالی، آرشیتکت: مهندس علی موسی پناه، کارفرما: آقای مصطفوی؛

ـ* پروژه دربند؛ خیابان طباطبایی پور، آرشیتکت: مهندس علیرضا جوانمرد، کارفرما: مهندس رهنما؛

ـ* پروژه نسترن؛ دیباجی شمالی، آرشیتکت: مهندس افشین حجت، کارفرما: مهندس علی عرب؛

ـ* پروژه تاجیکی؛ کامرانیه شمالی، آرشیتکت: مهندس امید غالمپور، کارفرما: مهندس علی عرب؛

ـ* پروژه فرهنگ؛ دیباجی جنوبی، آرشیتکت: مهندس حسین محمودی؛

ـ* پروژه باران؛ الهیه، آرشیتکت: مهندس حسین محمودی؛

ـ* پروژه الهیه؛ مقصود بیک، کارفرما: آقای داریوش افراشته پور. ا
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