کاتالوگ تخصصی انواع برج نوری
شرکت مهندسی شهرسازان مدرن
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شرکت مهندسی شهرسازان مدرن با تلفیق نیروی جوانی ،تجربه تحقیقاتی بیش از 20سال مدیریت ارشد ،دانش روز جهان و خط تولید سیستماتیك در سال
 1384فعالیت خود را آغاز نمود .فعالیت شرکت در طراحی ،تولید و عرضه چراغهای پارکی  -محوطه ای مدرن و کالسیك آغاز و با ارائه انواع پایه چراغهای
خیابانی ،چراغهای خورشیدی ،انواع برج های نوری تلسکوپی و سیستمهای مجهز به المپ  LEDادامه یافت و اخیرأ با اضافه شدن فیلد مبلمان شهری و
تجهیزات پارکی از قبیل :دستگاه های بدنسازی و ورزشی ،لوازم بازی کودکان و ..تکمیل گردید .این مجموعه صنعتی با ایجاد بزرگترین شبکه دسترسی به
محصوالت مرتبط با خدمات شهری ،مبلمان شهری و فضاهای باز در اقصی نقاط کشور اعم از شهرها ،روستا ها ،مراکز دولتی و غیردولتی ،اماکن خصوصی
مانند :باغ ،ویال و ...به خدمت رسانی و ارائه جدیدترین کاال ها و تولیدات خود مشغول است .خانواده بزرگ مشتریان ما را بیش از 800شهرداری ،قریب به 300
دهیاری و نزدیك به  250سازمان ،مرکز آموزشی ،مرکز دولتی و شرکت خصوصی تشکیل می دهد .این واحد تولیدی با اتکا به الطاف الهی و پس از آن با
همکاری اعضاء فهیم ،جوان و آگاه دایره فروش و بازاریابی و همچنین با بهره مندی از پرسنل خالق ،زحمتکش و فعال واحد تولید و نیز کارکنان خستگی
ناپذیر دپارتمان نصب و خدمات پس از فروش خود؛ در مدتی کوتاه توانست نزدیك به  2000پروژه روشنایی ،ترافیکی و مبلمان شهری را با موفقیت طراحی
و اجرا نماید .از اهداف مهم این گروه تولیدی -خدماتی به عنوان یکی از پیشتازان صنعت روشنایی و مبلمان شهری ،پس از جلب رضایت کامل مصرف کنندگان
و مشتریان ،آشنا نمودن ایشان با ابعاد مختلف بهره وری در این حوزه از جمله :طراحی و تعیین موقعیت مکانی( )GISو زمانی مناسب در استفاده از محصوالت
است .لذا به موازات این هدف؛ کمك به ارتقاء سطح دانش و آگاهی دست اندرکاران حوزه معاونت خدمات شهری و زیباسازی از مشخصات و جزئیات فنی
تولیدات ،از برنامه های اساسی این شرکت می باشد .همواره تحقق این دو مهم به همراه ایجاد ارتباطی دائمی و هماهنگ با مشتریان در انجام عملیات تولید،
نصب و خدمات  -پشتیبانی تجهیزات با برنامه ریزی و به شکلی نظام مند میسر شده است.

مزیت های رقابتی شهرسازان:
 تحویل سریع کیفیت مطلوب بسته بندی ایمن قیمت مناسب پرسنل مجرب اداری ،تولیدی ،نصب و خدمات پشتیبانی طراحی و تولید مطابق با استانداردهای ملی امکان ارسال ،نصب و خدمات پس از فروش در سراسر کشور استفاده از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه با قابلیت بازیافت  20سال تجربه تولید و ارائه خدمات در شاخه مبلمان شهری و روشنایی شهری3

سالمت و اخالق حرفه ای:
 -1رعایت هنجار های اجتماعی در بهره گیری از فرصت ها
 -2رقابت و تعامل با رقبا بر اساس شایستگی ها
 -3انتخاب شایسته نمایندگان و تعامل برد – برد با مشتریان ،پیمانکاران وتامین کنندگان.
برنامه های جاری:
 -1توسعه و تنوع محصول از طریق بهره گیری از فن آوری های روز ،ضمن افزایش رضایت مندی مشتریان
 -2تجاری سازی هر چه بیشتر و بهتر محصوالت فوق کم مصرف  LEDو سیستم های سوالر( استقبال از طرح استفاده از انرژی
های جایگزین خورشیدی ،بادی و ...در تامین روشنایی )
 -3امکان نظارت مستمر و مستقیم مشتری درتمامی مراحل تولید و عرضه محصول
 -4افزایش در تولید و بهره وری.
دستاوردهای مهم:
 -1اجرای  2000پروژه روشنایی ،مبلمان شهری و ترافیکی در بیش از  1400مرکز
 -2ارتقاء سطح کیفی محصوالت
 -3ارسال کاال در سریع ترین زمان ممکن
 -4ارائه خدمات پس از فروش در کمتر از  72ساعت
 -5صادرات به کشورهای همسایه؛ افغانستان ،عراق و ارمنستان.
در دستور کار:
 -1استفاده از مواد اولیه مرغوب تر با ماندگاری بیشتر
 -2ادامه خط مشی کیفیت
 -3ارسال کاال و خدمات پس از فروش در زمان های کوتاه تر
 -4باالتر بردن سطح کیفی واحد  R&Dو  QCشرکت
 -5توسعه صادرات و راهبری بازار مبلمان شهری در سطح منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا.
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 مبلمان شهری( نیمکت و مخزن زباله ،پایه پرچم ،پایه های خیابانی ،المان های شهری و) ..

 سیستم های روشنایی شهری و محیطی( برج نوری ،پایه چراغ ،چراغ پارکی و ویالیی ،انواع پرژکتور و) ..

 تزئینات شهری الکترونیکی و الکتریکی( انواع والواشر ،ستاره فروزان ،انواع ریسه و) ..

 ملزومات پارکی( دستگاه های ورزشی ،لوازم بازی کودکان و) ..
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برج نوری تلسکوپی

برج نوری تلسکوپی پر طرفدارترین سیستم روشنایی شهری -محیطی است؛ زیرا به دلیل اجرای فرآیند گالوانیزاسیون بر روی بدنه ،برج
های نوری طول عمر و مقاومت سایشی ،گرمایشی ،سرمایشی و خوردگی باالیی دارند .همچنین قطعات مورد استفاده در آنها نیز ،به
راحتی تعمیر و در صورت لزوم تعویض میشوند.

ضمنا به دلیل ارتفاعی که منبع نور( سبد نگهدارنده پرژکتورها ) از سطح زمین دارد ،ایمنی قابل مالحظه ای در برابر سرقت و آسیب
های احتمالی دیگر پیدا میکند.
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تمامی ویژگی های مذکور و قابلیت های دیگر که در ذیل به چند مورد آن اشاره میشود ،برج نوری تلسکوپی را به ابزاری
منحصر به فرد در تامین روشنایی شهری بدل کرده است:
 راه اندازی آسان کاربری راحت) ( User Friendly برابری کارائی با تعداد زیادی پایه چراغ خیابانی تمرکز لوکس نوری در دایره محیطی خاص و در صورت لزوم کاربری بالعکس یعنی انتشار باز نور در محیط پیرامون ایمنی کامل در برابر برق گرفتگی استفاده از سیستم آسانسوری ( موتور  -گیربکس ) و حذف جرثقیل و مشکالت و هزینه های مرتبط با جرثقیل رعایت مناسب گرانیگاه یا مرکز صقل )  ( Center of massدر طراحی ( طراحی فنداسیون و شکل هندسی بدنه که یك مخروط ناقصاست)؛ " این امر مقاومت سازه را در برابر لرزش های ناشی از تندباد( تا  120کیلومتر بر ساعت ) تضمین می کند"

مشخصات فنی:
 -هد متحرک با قابلیت نصب  4تا  24پرژکتور  800 ، 400و  1000وات ،با امکان تنظیم زاویه انتشار نور

 -مجهز به الکتروموتور و گیربکس( سیستم آسانسوری ) و تابلو برق داخلی

 مجهز به سیستم کنترل فرمان و چراغ آالرم چشمك زن7

 -بدنه چندوجهی(  ) Over lapاز  6تا  30متر با پوشش گالوانیزه گرم در حد  80میکرون

 -مجهز به میله برق گیر و امکان حفر چاه ارت

مزیت برج های نوری شهرسازان مدرن:
شرکت شهرسازان در تولید برج های نوری تلسکوپی از با کیفیت ترین قطعات با بهترین برندها استفاده می کند و در صورت لزوم
فرآیند تولید با استانداردها و مشخصات فنی خاص ،برای ارگان ها و سازمان های مختلف مانند :وزارت راه و شهرسازی ،ادارات برق،
شهرداری ها و غیره ،تطبیق پیدا می کند.
همچنین تیم اجرائی شرکت در هر نقطه از کشور آماده اجرای فنداسیون و نصب می باشد؛ و پس از پروژه نصب و راه اندازی ،ماموریت
واحد پشتیبانی ما برای یکسال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش آغاز میشود.
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برج نوری استادیومی

برج های استادیومی در اندازه های مختلف ساخته میشوند و جدا از تامین روشنایی زمین های ورزشی در اماکنی که امکان نصب برج
نوری در وسط محوطه نباشد ،کاربرد دارند.
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این پایه چراغ های مرتفع می توانند با هد متحرک و یا هد ثابت تولید شوند:

امکان استفاده از انواع پرژکتور  800 ،400و  1000وات و پرژکتورهای LEDبر روی برج های استادیومی وجود دارد:

همچنین امکان نصب پرژکتور با زاویه نور قابل تنظیم از  4تا  40عدد بر روی هد آنها میسر است:
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در صورتیکه برج های استادیومی دارای هد ثابت باشند جهت دسترسی تکنسین به پرژکتور ها جهت تعویض یا تعمیر آنها از پلکان و
بالکن استفاده می شود:

و نیز زمانی که سازه مجهز به آسانسور برای صعود و فرود هد باشد استفاده از موتور و گیربکس الزامی است .برج های نوری استادیومی
همانند برج های نوری تلسکوپی دارای تابلو برق ،مجهز به میله برق گیر جهت محافظت در برابر صاعقه و چراغ آالرم چشمك زن
هستند؛ ضمنا اتصال قطعات پایه های چند وجهی آنها هم به صورت  overlapیا همپوشانی است و بدنه یا تاور نیز با پوشش گالوانیزه
گرم ساپورت میشود.
تیم اجرائی شرکت شهرسازان مدرن ،آماده نصب و اجرای فنداسیون در تمام نقاط کشور می باشد
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ارتباط با ما:
آدرس دفتر تهران:
تهران ،میدان توحید ،خیابان پرچم ،کوچه تاجور ،پالک پنجم ،طبقه سوم کد پستی1457854494 :
شماره های تماس:
دایره فروش:
واحد نصب و خدمات پس از فروش:
واحد مشاوره و طراحی:
فکس:

وبسایت:
www.shahrsaazaan.com
ایمیل:
info@shahrsaazaan.com
تلگرام:
@shahrsaazaan
اینستاگرام:
Instagram.com/shahrsaazaan
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