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نورپردازي کابینت آشپزخانه



خدمات نورپردازي کابینتهاي آشپزخانه و کمدهاي دیواري

آشپزخانه، مهم ترین بخش کاربردي هر خانه اي است و به واسطه این نقش، حجم زیادي

از فعالیت ها، در این بخش متمرکز شده است. باید دقت داشت که فعالیتی نظیر آشپزي

که منجر به کار با کارد آشپزخانه و سروکار داشتن با مواد غذایی می شود، رؤیت درست

،اشیا و رنگ ها براي حفظ سالمت و بی خطر بودن فعالیت ها را الزامی می نماید. همچنین

 نور می تواند زیبایی فضاي آشپزخانه رو دوچندان نماید؛

.بنابراین در دنیاي مدرن، نورپردازي این محیط، امري کاربردي و هنري است

امروزه، گرایش به نورپردازي در کابینت هاي آشپزخانه، در حال اوج گیري می باشد و

فعالین پیشرو در این عرصه، به لزوم استفاده از نورپردازي در کابینت آشپزخانه واقف

گردیده و سعی می نمایند با استفاده از این گزینه، هم بر زیبایی کار خود و هم بر ارائه

.خدمات بهتر و کاربردي تر به مشتریان خویش اهتمام بورزند

 در این راستا، مجموعه دانا، با توجه به دانش تخصصی خود درزمینه نورپردازي و

همچنین پشتوانه کار در عرصه تولید محصوالت و سنسورهاي روشنایی کابینت آشپزخانه

و درك مناسب از نیازهاي این حوزه تخصصی، اقدام به راه اندازي بخش خدمات نورپردازي

.در دو بخش کابینت و کمدهاي دیواري نمود 



 تالش میکنیم تا با دقت، ظرافت و نگاه

.به آینده نورپردازي کنیم

توجه می کنیم که نور باعث باال بردن

.کیفیت، کارایی و زیبایی کابینتها گردد

ما ادوات مورد نیاز خود را بر اساس

نیازهاي واقعی مشتري و از ماحصل

تجربه کار با بزرگان صنعت ساختمان

.هاي لوکس، طراحی می کنیم-

تالش می کنیم تا تعمیر و نگهداري

سیستم هاي روشنایی کابینتها و کمدها

آسان باشد تا در آینده مشتریان نهایی

 از وجود نور درون خانه خود، حس

.خرسندي داشته باشند



کلید لمسی پشت سطحی

12ولتولتاژ کاري

آمپر 7جریان کنترلی

وات 84توان کنترلی

3سانتی متر ام دي افقدرت تشخیص

کاربردها

کنترل نور زیر کابینتی

کنترل نور ویترینهاي شیشه اي

کنترل نور تخت خواب
متر 2)به همراه کانکتور مادگی آداپتوري(طول سیم ورودي

متر 2طول سیم خروجی

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

2 13
ال اي دي  12 ولتسنسور لمسیآداپتور 12 ولت

نحوه راه اندازي



ابعاد فیزیکی

محتویات

55

50

15



کلید لمسی پشت آیینه

12ولتولتاژ کاري

آمپر 7جریان کنترلی

وات 84توان کنترلی

( 6قدرت تشخیص خراش خردهمیلی متر آیینه)

کاربردها

کنترل نور آیینه هاي روشویی

کنترل نور آیینه هاي میز آرایش

کنترل نور آیینه هاي گریم
متر 2)به همراه کانکتور مادگی آداپتوري(طول سیم ورودي

متر 1طول سیم خروجی

نحوه راه اندازي

+

-

+

-

+

-

+

-

2 13
ال اي دي  220 ولتسنسور لمسیدو شاخه برق

پشت آیینه

sensDANA



ابعاد فیزیکی

محتویات

22

82

18

108
10

30

11



سنسور درب/زیر کابینتی برد بلند

12ولتولتاژ کاري

آمپر 7جریان کنترلی

وات 84توان کنترلی

35سانتی متر فاصله از دربقدرت تشخیص

کاربردها

کنترل نور کابینتهاي دیواري(سنسور درب)

کنترل نور کمدهاي دو درب(سنسور درب)

کنترل نور زیر کابینتی(سنسور زیرکابینتی)
متر 2)به همراه کانکتور مادگی آداپتوري(طول سیم ورودي

متر 2طول سیم خروجی

نحوه راه اندازي

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

2 13
سنسورآداپتور 12 ولت

درب/ زیر

کابینتی برد بلند

ال اي دي  12 ولت



ابعاد فیزیکی

محتویات

55
50

15



سنسور درب کمدي تو کار

12ولتولتاژ کاري

آمپر 7جریان کنترلی

وات 84توان کنترلی

10سانتی متر فاصله از دربقدرت تشخیص

کاربردها

کنترل نور کابینتهاي دیواري

کنترل نور کمدهاي تک درب

کنترل نور کشوها
متر 2)به همراه کانکتور مادگی آداپتوري(طول سیم ورودي

متر 2طول سیم خروجی

نحوه راه اندازي

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

2 13
سنسورآداپتور 12 ولت

درب کمدي

ال اي دي  12 ولت



ابعاد فیزیکی

محتویات

75

8

8



المپ کشویی مجهز به سنسور مخفی

12ولتولتاژ کاري

آمپر به ازاي هر متر 2جریان کنترلی

وات به ازاي هر متر 24توان کنترلی

سانتی متر فاصله از درب 0.5قدرت تشخیص

کاربردها

نورپردازي هوشمند کشوي کابینت آشپزخانه

نورپردازي هوشمند کشوي کمد لباس

نحوه راه اندازي

2 13
المپ کشوییفیش مادگیآداپتور 12 ولت

آداپتوري

4
سیم رابط

متر 2)به همراه کانکتور مادگی آداپتوري(طول سیم ورودي

سفید مهتابی/سفید آفتابیرنگ نور



ابعاد فیزیکی

محتویات

16

16



مجموعه دانا، از سال 93 شروع به فعالیت نموده است و توجه و تمرکز خود را بر روي نورپردازي

.کابینت هاي آشپزخانه، کمدهاي دیواري و دیگر اقالم مرتبط با نورپردازي داخلی قرار داده است

 این مجموعه، تمام تالش خود را انجام می دهد تا ادوات مورد نیاز این صنعت را بر اساس نیاز

مشتري طراحی و تولید نماید و بر همین اساس، به عرصه ارائه خدمات نورپردازي کابینت ها

.و کمدهاي دیواري در سال 95 ورود کرد

:ما در انجام این وظیفه بر خود الزم میدانیم که

محصوالتی کارا، با کیفیت و لوکس را بر مبناي نیاز مشتریان تولید نماییم -

خود را به مشتریان متعهد و پایبند بدانیم -

احترام به مشتري را سرلوحه وظایف خود قرار دهیم -

مشاوره درست و اخالقی را به عالقه مندان این عرصه ارائه نماییم -
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