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فهرست مطالب

کنترلرهاي هود

کنترلرهاي فر و اجاق گاز 

تجهیزات یخچال

بردهاي لباسشویی و ظرفشویی

روشنایی لوازم خانگی و منزل

تجهیزات خودرویی و طرحهاي توسعه

مهرماه 1400



کنترلرهاي 

فر و اجاق گاز



مشخصات اصلی

اطالعات فنی

(meat probe)

RTC

EMI

LCD

high Voltage (3KV)

نوع نمایشگر : نمایشگر  

تعداد و نوع کلید : 12 کلید لمسی

کنترل کننده 9 خروجی شامل 4 خروجی

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

10 آمپري و 5 خروجی 2 آمپري

LCD- VA

180-250 v

0-85 c

داراي 13 برنامه پخت
تنظیم دماي پخت از 70 تا 250 درجه سانتیگراد

تنظیم دماي زمان پخت تا 6 ساعت

داراي تایمر هشدار

داراي حالت تنظیم زمان شروع پخت

راندمان ، جریان دهی ، کاهش وزن و حجم مدار 

و تلفات گرمایی استفاده از تغذیه سویچینگ ایزوله براي افزایش 

قابل استفاده با سیخ گوشت

داراي ساعت 

داراي حالت قفل کودك

PTCNTC قابلیت کار با سنسور دماي نوع        و

نمایش گرافیکی اجزاي فر روي 

داراي حالت گرمایش سریع

داراي مد تست سخت افزاري

قابلیت اخذ گواهینامه تست هاي 

داراي رله قطع کننده سیم مشترك مصرف کننده ها

با زمان و دماي دلخواهداراي قابلیت ذخیره سازي برنامه پخت 

و محافظ ولتاژ باالي برق شهرداراي فیلتر       ، فیلترهاي کاهش نویز، فیوز 
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RTC

EMI

PTC  NTC

Hight voltage (3KV)

داراي 12 برنامه پخت

تنظیم دماي پخت از 70 تا 250 درجه سانتیگراد

استفاده از تغذیه سویچینگ ایزوله براي افزایش

داراي ساعت 

مجهز به حالت قفل کودك 

داراي فیلتر       ، فیلتر کاهش نویز ، فیوز و محافظ 

         قابلیت کار با سنسور دماي نوع       و  

         نمایش برنامه پخت با آیکون  

         داراي مد تست سخت افزاري  

         داراي رله قطع کننده سیم مشترك مصرف کننده ها 

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تستهاي 

ولتاژ باالي برق شهر 

راندمان ، جریان دهی ، کاهش وزن ، و حجم مدار 
و تلفات گرمایی

اطالعات فنی

180-250 v

نوع نمایش : سون سگمنت ساعتی 

تعداد و نوع کلید : 11 کلید لمسی

کنترل کننده 9 خروجی شامل 4 خروجی 10 آمپري

ولتاژ تغذیه برد : 

و 5 خروجی 2 آمپري

مشخصات اصلی
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داراي 8 برنامه پخت و پز و قابلیت 

ولتاژ تغذیه 

ولتاژ تغذیه 

سیستم  نویز گیر سخت افزاري

دماي کاري 85-0 درجه سانتیگراد

سفارشی سازي به درخواست مشتري

 

 

مشخصات اصلی

180-230 V

اطالعات فنی

نمایشگر           قابل سفارشی سازي به درخواست مشتري 

 

داراي رابط کاربري لمسی 

قابلیت پشتیبانی کلید هاي لمسی شیشه تا ضخامت 6 میلیمتري

قابلیت کنترل 2 خروجی تا 10 آمپر مخصوص کنترل المنت ها

پشتیبانی از سنسور دما              تا دماي 300 درجه سانتیگراد

داراي حالت خود آزمون

پشتیبانی از قفل کودك

قابلیتکنترل سه خروجی تا 3 آمپر (روشنایی، فن تهویه،موتور جوجه گردان)

LED

NTC

-
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مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : ماژول  

تعداد و نوع کلید : 6 کلیدفشاري گرانیتی 

کنترل کننده چراغ و جوجه گردان و

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

 قطع کن شعله ( بصورت تایمر دار) 

LED

180-250 v

0-85 c

اطالعات فنی

داراي حالت بی صدا

داراي بازر هشدار و عملکرد با دو نوع صدا

داراي تایمر هشدار

داراي قطع کن خودکار شعله تایمر دار در  

استفاده از تغذیه سویچینگ ایزوله براي افزایش  

داراي دو رله نرمال باز 7 آمپر براي کنترل چراغ و 

مجهز به حالت قفل کودك

قابلیت اخذ گواهینامه تست هاي 

جوجه گردان و اختصاص دو کلید مجزا براي آنها

راندمان ، جریان دهی ، کاهش وزن و حجم مدار 
 و تلفات گرمایی

 زمان قطعی برق ( در صورت فعال بودن تایمر)

Hight Voltage ( 3KV)
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مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : ماژول  

تعداد و نوع کلید : 6 کلید لمسی با قابلیت 
کار با شیشه تا ضخامت 8 میلیمتر

کنترل کننده چراغ و جوجه گردان و

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

 قطع کن شعله ( بصورت تایمر دار) 

LED

180-250 v

0-85 c
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اطالعات فنی

داراي حالت بی صدا

داراي بازر هشدار و عملکرد با دو نوع صدا

کنترل کننده ترموکوپل سري براي یک شعله 

داراي تایمر هشدار

داراي قطع کن خودکار شعله تایمر دار در  

استفاده از تغذیه سویچینگ ایزوله براي افزایش  

داراي دو رله نرمال باز 5 آمپر براي کنترل چراغ و 

مجهز به حالت قفل کودك

قابلیت اخذ گواهینامه تست هاي 

داراي فیلتر         برق ورودي 

جوجه گردان و اختصاص دو کلید مجزا براي آنها

راندمان ، جریان دهی ، کاهش وزن و حجم مدار 
 و تلفات گرمایی

 زمان قطعی برق ( در صورت فعال بودن تایمر)

Hight Voltage ( 3KV)

EMI



اطالعات فنی

داراي حالت بی صدا

داراي بازر هشدار و عملکرد با دو نوع صدا

کنترل کننده ترموکوپل سري براي یک شعله 

داراي تایمر هشدار

داراي قطع کن خودکار شعله تایمر دار در  

استفاده از تغذیه سویچینگ ایزوله براي افزایش  

داراي دو رله نرمال باز 5 آمپر براي کنترل چراغ و 

مجهز به حالت قفل کودك

قابلیت اخذ گواهینامه تست هاي 

داراي فیلتر         برق ورودي 

جوجه گردان و اختصاص دو کلید مجزا براي آنها

راندمان ، جریان دهی ، کاهش وزن و حجم مدار 
 و تلفات گرمایی

 زمان قطعی برق ( در صورت فعال بودن تایمر)

Hight Voltage ( 3KV)

EMI

مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : ماژول  

تعداد و نوع کلید : 6 کلید لمسی با قابلیت 
کار با شیشه تا ضخامت 8 میلیمتر

کنترل کننده چراغ و جوجه گردان و

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

 قطع کن شعله ( بصورت تایمر دار) 

LED

180-250 v

0-85 c

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



مشخصات اصلی

کنترل هیتر 10 آمپر

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

180-250 v

0-85 c

اطالعات فنی

Watchdog

داراي تایمر کنترل کننده هیتر بصورت 7 دقیقه زمان روشن

بودن اولیه ، سپس توالی 15 ثانیه خاموش و 150 ثانیه روشن

استفاده از میکرو کنترلر با قابلیت تایمر 

داراي عملکرد مکانیکی با رله 16 آمپر

قابلیت کنترل رله در زمان مناسب متناسب با شکل موج برق شهر

استفاده از تغذیه خازنی
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اطالعات فنی

(RTC)داراي ساعت دقیق          با استفاده از کریستال خارجی

مجهز به تایمر هشدار قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیطهاي مختلف

استفاده از تغذیه خازنی

مشخصات اصلی

رنگ نور پس زمینه کلیدها  : قرمز  

تعداد کلید : 3 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 

داراي نمایشگر 4 رقمی مخصوص ساعت

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

180-250 v

6 mm

0-85 c
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اطالعات فنی
مشخصات اصلی



کنترلرهاي 

هود آشپزخانه



ساعت قابل برنامه ریزي

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

پشتیبانی از چراغهاي دو رنگ

قابل برنامه ریزي تایمر خاموشی

مقاوم در برابر نویزهاي محیطی

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

مد خاموشی اتوماتیک بعد از 8 ساعت 

اطالعات فنی

رنگ نور پس زمینه کلیدها:    سفید

تعداد کلیدها :  4 عدد

نوع کلیدها :  لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه:  6 میلیمتر

کنترل دور موتور در 4 دور

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل و سنسور دما خارجی

 LEDنوع نمایشگر : 

4.5V�-�5.5�Vولتاژ تغذیه برد : 

برد ریموت :     تا 5 متر

نوع ریموت :

درجه سانتیگراددماي کاري  : 0-85�

IR

مشخصات اصلی

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



2 TR
T

---

مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : 

رنگ نور پس زمینه کلیدها و نمایشگر : سفید

تعداد و نوع کلید :         4 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز    

نوع چراغ :     

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل        

حداکثر برد ریموت :            5 متر        

و سنسور دما خارجی         

مخصوص موتور القایی تک فاز    

180-250 V

7 Segment

0-85 c

AC

IR

12VDC

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 

از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور

300mA

12VDC

High Voltage (3KV)

600mA
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اطالعات فنیمشخصات اصلی

نوع نمایشگر : 

رنگ نور پس زمینه کلیدها  :             سفید

رنگ نور پس زمینه نمایشگر :   قرمز یا سفید

تعداد و نوع کلید :         4 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز    

نوع چراغ :     

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل        
و سنسور دما خارجی         

مخصوص موتور القایی تک فاز    

180-250 V

7 Segment

0-85 c

AC

IR

12VDC

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 

از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور

300mA

12VDC

600mA

High Voltage (3KV)قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست حداکثر برد ریموت :            5 متر        
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اطالعات فنی

مد اتوماتیک خاموشی پس از 8 ساعت  

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه اندازموتور

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی 
خروجی هاي چراغ وکاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی 

mA600 mA 300جریان دهی خروجی چراغ          با قابلیت افزایش تا 

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 
از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

12VDC  مناسب براي انواع چراغ   

High Voltage (3KV)

مشخصات اصلی

رنگ نور پس زمینه کلیدها و نمایشگر : سفید

تعداد و نوع کلید :         5 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز    

نوع چراغ :     

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل        

حداکثر برد ریموت :            5 متر        

و سنسور دما خارجی         

مخصوص موتور القایی تک فاز    

180-250 V

0-85 c

AC

IR

12VDC
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مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : 

رنگ نور پس زمینه کلیدها و نمایشگر : سفید

تعداد و نوع کلید :         4 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز    

نوع چراغ :     

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل        

حداکثر برد ریموت :            5 متر        

و سنسور دما خارجی         

مخصوص موتور القایی تک فاز    

180-250 V

7 Segment

0-85 c

AC

IR

12VDC

اطالعات فنی

مد اتوماتیک خاموشی پس از 8 ساعت  

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه اندازموتور

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی 

جریان دهی خروجی چراغ          با قابلیت افزایش تا 

خروجی هاي چراغ وکاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی 

300 mA600 mA

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 
از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

12VDC

High Voltage (3KV)

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط و میزان دود

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

استفاده از تغذیه سوئچینگ با راندمان باال

  ساعت دقیق   

داراي مد کالیبره مجدد سنسور دود

مقاوم در برابر نویزهاي محیطی

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی 

قابل تغییر به موتور 3 دور با کمترین تغییرات

(RTC)

400mA700mA  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

High Voltage (3KV)قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : 

رنگ نور پس زمینه کلیدها: به سفارش مشتري

تعداد کلید :           6 کلید 

 نوع کلید :               لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

 ریموت کنترل وتجهیزات جانبی :         
 سنسوردود و دماي خارجی         

180-250 V

LED

0-85 c

حداکثر برد ریموت :            5 متر        

       IR            نوع ریموت :                   



121 13 14 مشخصات اصلی

رنگ نور پس زمینه کلیدها : سفید 

تعداد کلید : 5 عدد 

کنترل دور موتور در 4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 250-180 ولت

دماي کاري : 85-0 درجه سانتی گراد

مخصوص موتور القایی تک فاز 

نوع چراغ : 

تجهیزات جانبی : سنسور دماي خارجی

AC

12 VDC

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 

از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

امکان استفاده از کلیدروي محصوالت با نماي استیل

داراي قطعه واسط پلی کربنات روي پنل با مقاومت باال در برابر حرارت

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور

300mA

12VDC

High Voltage (3KV)

600mA

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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مشخصات اصلی

نوع نمایشگر : 

رنگ نور پس زمینه کلیدها و نمایشگر : سفید

تعداد و نوع کلید :         4 کلید لمسی

حداکثر ضخامت شیشه رویه : 6 میلیمتر 

کنترل دور موتور :              4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز    

نوع چراغ :     

تجهیزات جانبی : ریموت کنترل        

حداکثر برد ریموت :            5 متر        

و سنسور دما خارجی         

مخصوص موتور القایی تک فاز    

180-250 V

7 Segment

0-85 c

AC

IR

12VDC

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

تایمر خاموشی قابل برنامه ریزي

قابلیت اتوکالیبراسیون کلیدهاي لمسی در محیط هاي مختلف

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 

از روش تشخیص عبور از صفر

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور

300mA

12VDC

High Voltage (3KV)

600mA
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رنگ نور پس زمینه کلیدها : سفید 

تعداد کلید : 5 عدد 

نوع کلید : فشاري

کنترل دور موتور در 4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 250-180ولت

دماي کاري : 85-0 درجه سانتی گراد

مخصوص موتور القایی تک فاز 

نوع چراغ : 

جنس بدنه : 

AC

12 VDC

ABS+PC

مشخصات اصلی

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک پس از 8 ساعت

کنترل اتوماتیک دور موتور بر اساس دماي محیط

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

  جریان دهی خروجی چراغ              با قابلیت افزایش    

  مناسب براي انواع چراغ   

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمرموتور با استفاده 

از روش تشخیص عبور از صفر

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

قابلیت اخذ گواهینامه هاي تست 

قابلیت اخذ گواهینامه تست فواصل خزشی 

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور

300mA

12VDC

High Voltage (3KV)

600mA

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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رنگ نور پس زمینه کلیدها : آبی 
تعداد کلید : 5

نوع کلید : فشاري
کنترل دور موتور در 4 دور

180-250V : ولتاژ تغذیه برد
0-85�C :دماي کاري

Ac مخصوص موتور القایی تک فاز
12VDC  : نوع چراغ

اطالعات فنی

مد خاموشی اتوماتیک بعد از 8 ساعت

عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه انداز موتور
استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی  
خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

600�mA 300 با قابلیت افزایش تا�mA جریان دهی خروجی چراغ

12VDC  مناسب براي انواع چراغ هاي

کاهش استرس موتور و افزایش طول عمر موتور با استفاده از 
 روش تشخیص عبور از صفر  

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ
مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر

مشخصات اصلی

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



عملکرد کامال الکترونیکی با حذف رله هاي مکانیکی راه اندازموتور

استفاده از تغذیه سویچینگ براي افزایش راندمان و جریان دهی

جریان دهی خروجی چراغ            با قابلیت افزایش تا         

کاهش استرس هاي موتور و افزایش طول عمر موتور با استفاده         

محافظت در برابر اتصال کوتاه خروجی هاي چراغ        

مقاوم در برابر نویزهاي فرکانس باال و پایین برق شهر        

پشتیبانی از چراغ هاي دو رنگ ( مدل     )

قابلیت اخذ گواهینامه تست هاي 

از روش تشخیص عبور از صفر

مناسب براي انواع چراغهاي 

خروجی هاي چراغ و کاهش وزن و حجم مدار و تلفات گرمایی

400mA

12VDC

High Voltage ( 3Kv)

D4

700mA

اطالعات فنی

مشخصات اصلی

نوع ارتباط : فلت 10 سیمه

کنترل دور موتور در 4 دور

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

مخصوص موتور القایی تک فاز 

نوع چراغ : 

180-250V

0-85 c

AC

12VDC

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



مورد استفاده در هودهاي خانگی

مشخصات اصلی

اطالعات فنی

تشخیص دماي بحرانی به صورت سفارشی 
 

 جریان مصرفی بسیار پایین

 ارتباط به صورت چهار سیمه

 

NTC 10K DIPنوع سنسور دما:

  : ABS fireproofجنس بدنه

to 100 10-دماي کاري:   °C

5V±10%ولتاژ تغذیه ورودي:  

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
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مورد استفاده در

هودهاي خانگی

 NTC 10K DIPنوع سنسور دما:

 MQ2نوع سنسور دود: 

 ABS fireproofجنس بدنه: 

to 100 10-دماي کاري:  °C 

 5V±10%ولتاژ تغذیه ورودي: 

اطالعات فنیمشخصات اصلی

تشخیص دماي بحرانی به صورت سفارشی
 

 LPG, i-butane, propaneتشخیص گازهاي 

methane ,alcohol, Hydrogen, smoke

 200mAحداکثر جریان مصرفی : 

 ارتباط به صورت چهار سیمه

داراي قابلیت قطع کردن تغذیه در مد غیر اتوماتیک 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



برد هاي لباسشویی  

و طرفشویی
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مشخصات اصلی

داراي الگوریتم بهینه در شستشو

ولتاز تغذیه برد:

قابلیت اتصال سنسور دما از نوع 

سیستم ضد نویز نرم افزاري

180-230 V

NTC

اطالعات فنی

قابلیت کنترل دور و جهت چرخش انواع موتورهاي تسمه اي
 لباسشویی و قابل توسعه به مدلهاي درایو مستقیم 

قابل تطابق با انواع هیدورستات با دقت باال؛

امکان راه اندازي بار الکتریکی با توان باال توسط رله

قابل نصب بر روي لباسشویی هاي 5 تا 10 کیلوگرم

سیستم کنترلی و درایو با کمک نیمه هادي (ترایاك) قابل توسعه به

قابلیت هوشمند سازي و استفاده از

استفاده از تکنولوژي 

قابلیت کنترل دما در بازه 0 تا 100 درجه سانتی گراد

استفاده از طراحی ضدنویز سخت افزاري

داراي الگوریتم شستشو با 15 برنامه 

 مجهز به نمایشگر         و قابل تغییر با توجه به نیاز مشتري

پشتیبانی از رابط کاربري لمسی

مجهز به کانکتورهاي معمول براي بردهاي لباسشویی ضد لرزش و رطوبت

سیستمهاي دانش بنیان شده اینورتري (سایر محصوالت دانش بنیان شده شرکت)

(Direct Drive)

IOT

Anti Foam

LED

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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اطالعات فنی

قابلیت کنترل هیتر ( تا 10 آمپر) ، پمپ چرخش آب ، پمپ تخلیه آب و شیر برقی 
 ورودي آب ، رله مخزن نمک ، رله قرص انداز

قابلیت خواندن خروجی         ( نرمال باز) سنسور فشار ( سطح آب)

داراي 2 عدد ورودي سنسور سر ریز آب

کنترل دماي آب توسط ترمومتر 

داراي ورودي سنسو  رهاي مخزن نمک، مخزن مایع براق کننده و سنسور پمپ آب

قابلیت اتصال به فلومتر از نوع سنسور اثر هال و سنسور

اندازه گیري میزان کثیفی و شفافیت آب

داراي سنسور درب ظرفشویی

داراي تغذیه سوئیچینگ با راندمان باال 

داراي فیلتر        ورودي برق شهر و اتصال به زمین

و مایع براق کننده ( همگی              )

مشخصات اصلی

داراي نرم افزار کنترلی بروز

داراي رابط کاربري لمسی

سیستم عیب یابی

ولتاژ تغذیه : 

قابلیت اتصال 5 نوع سنسور

220 VAC

NO

NTC

Reed Relay

Turbidity Sensor

EMI

180-230 V

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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تجهیزات 

یخچال
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مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 6 سنسور دما از نوع

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC

اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی 
(بصورت هوشمند)

سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب 
 سیستم عیب یابی هوشمند

کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

مجهز به کانکتورهاي اتصال الکتریکی از نوع 

قابلیت کنترل یخساز اتوماتیک

مجهز به نمایشگر 
کنترل سیستم سرمایش با کمک دمپر

قابلیت کنترل موتور فن هاي 

متناسب با سنسورهاي دما    

قابلیت اتصال به تمامی مدل هاي ساید باي ساید

داراي تغذیه خطی ایزوله

NTC-10k

VH

LCD

AC و DC

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 3 سنسور دما از نوع

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی براي محصوالت بدون برفک            

180-230 V

NTC

اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی

سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب یخچال

سیستم عیب یابی

کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

مجهز به کانکتورهاي اتصال الکتریکی از نوع 

قابل اتصال به محصوالت استاتیک یا نوفراست

مجهز به نمایشگر 

متناسب با سنسورهاي دما    

انتخاب برد با توجه به نوع محصول (یخچال یا فریزر)

داراي تغذیه خطی ایزوله

NTC-3k

VH

LED

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا
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اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی بصورت هوشمند
سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب یخچال

سیستم عیب یابی هوشمند
کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

داراي تغذیه سوئیچینگ 
داراي کانکتور اتصال الکتریکی از نوع 

قابل مصرف در تمامی مدلهاي یخچال و فریزر کمبی و 2 درب

متناسب با سنسورهاي دما 

قابلیت کنترل یخساز نیمه اتومات 
نمایشگر 

قابلیت کنترل موتور فن هاي 
سیستم محافظت در برابر نوسانات برق 

قابلیت کنترل دمپر براي سیستمهاي برودتی تک اواپراتور

VH

NTC 10K

LCD

Ac و DC

مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 4 سنسور دما از نوع
قابلیت کنترل همزمان یخچال و فریزر

قابلیت اتصال به یخچال هاي تک و 2 اواپراتور

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 2
1
 

 198 

 1
2
3
 



اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی بصورت هوشمند
سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب یخچال

سیستم عیب یابی هوشمند
کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

داراي تغذیه سوئیچینگ 
داراي کانکتور اتصال الکتریکی از نوع 

قابل مصرف در تمامی مدلهاي یخچال و فریزر تک درب
متناسب با سنسورهاي دما 

قابلیت کنترل یخساز اتوماتیک 
قابلیت اتصال یک برد به یخچال و فریزر 

قابلیت کنترل موتور فن هاي 

VH

NTC 10K

ACو DC

نمایشگر لمسی
سیستم محافظت در برابر نوسانات برق 

مجهز به سنسور جریان جهت تشخیص عیب قطعات وابسته

مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 4 سنسور دما از نوع

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 148 

 9
9

.5
 

 2
2

.6
 



مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 6 سنسور دما از نوع

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC

سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب 
 سیستم عیب یابی هوشمند

اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی 
(بصورت هوشمند)

کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

مجهز به کانکتورهاي اتصال الکتریکی از نوع 

قابلیت کنترل یخساز اتوماتیک

مجهز به نمایشگر 
کنترل سیستم سرمایش با کمک دمپر

قابلیت کنترل موتور فن هاي 

متناسب با سنسورهاي دما    

قابلیت اتصال به تمامی مدل هاي ساید باي ساید

داراي تغذیه خطی ایزوله

NTC-10k

VH

LED

AC و DC

 274 

 1
0

5
.6

 

 100 

 5
0

 

 1
3

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



قابلیت کنترل دمپر براي سیستمهاي برودتی تک اواپراتور

اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی بصورت هوشمند
سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب یخچال

سیستم عیب یابی هوشمند
کنترل کمپرسور با رله 16 آمپر

داراي تغذیه سوئیچینگ 
داراي کانکتور اتصال الکتریکی از نوع 

قابل مصرف در تمامی مدلهاي یخچال و فریزر کمبی و 2 درب
متناسب با سنسورهاي دما 

قابلیت کنترل یخساز نیمه اتومات 
نمایشگر 

قابلیت کنترل موتور فن هاي 
سیستم محافظت در برابر نوسانات برق 

VH

NTC 10K

LCD

AC و DC

مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 4 سنسور دما از نوع

قابلیت کنترل همزمان یخچال و فریزر

قابلیت اتصال به یخچال هاي تک و 2 اواپراتور

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC

 1
8
.2

 
 6

2
.6

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



اطالعات فنی

داراي سیستم کنترل برفک زدایی بصورت هوشمند
سیستم اخطار در مقابل باز بودن درب یخچال

سیستم عیب یابی هوشمند
داراي تغذیه سوئیچینگ 

داراي کانکتور اتصال الکتریکی از نوع 
قابل مصرف در تمامی مدلهاي یخچال و فریزر تک درب

قابلیت کنترل یخساز اتوماتیک 
نمایشگر 

قابلیت اتصال یک برد به یخچال و فریزر 
نمایشگر لمسی

سیستم محافظت در برابر نوسانات برق 
مجهز به سنسور جریانجهت تشخیص عیب قطعات وابسته

XH

LED

مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي داخل محصول

قابلیت اتصال تا 4 سنسور دما از نوع
مجهز به قاب نمایشگر 

ولتاژ تغذیه برد : 

کنترل سیستم برفک زدایی هوشمند           

180-230 V

NTC
IML

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 13 

 145 

 5
8
.2

 



داراي زمان استراحت حداقل 6 دقیقه کمپرسور

اطالعات فنی

داراي میکرو کنترلر جهت اندازه گیري دما ، قرائت تنظیمات و کنترل 

کنترل کمپرسور از طریق رله 16 آمپر 250 ولت به همراه مدار 

داراي تغذیه خازنی غیر ایزوله 

داراي وضعیت خاموش و 7 سطح مختلف تنظیم دما 

داراي ال ایی دي هشدار ( خرابی سنسور و ولتاژ ورودي غیر مجاز) 

متناسب با سنسور دماي  

داراي مدار اندازه گیري برق شهر به منظور حفاظت از یخچال

داراي حفاظت اتصال کوتاه                        و اضافه ولتاژ

داراي عایق رطوبتی

قابلیت اخذ گواهینامه استاندارد فواصل خزشی

داراي عملکرد ثابت در حالت خرابی سنسور  
( 15 دقیقه روشن و 25 دقیقه خاموش ) 

 جهت حفاظت از مدار الکترونیکی 

اسنابر حفاظت رله

رله ( کلیه تنظیمات کد برنامه قابل اصالح براساس نیاز مشتري )

NTC - 5kohm

(Over current)

(Over Voltage)

VH-3Pin 7.92داراي کانکتور اصلی اتصال از نوع             با فاصله mm

مشخصات اصلی

کنترل کننده دماي یخچال 

ولتاژ تغذیه : 

دماي کاري : 

فیدبک دما با سنسور و تنظیم دما با  
پتانسیومتر چرخشی

160-250 VAC

-30 ~ 75  C

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 94 

 4
4
 

 2
4
.2
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 E14 
روشنایی  لوازم خانگی و منزل



مورد استفاده در یخچال صندوقی

اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

زاویه تغییر وضعیت

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

2 Wa�

2.2 Wa�

90    10%(Lm/W)+-

220VAC

22mA

SM

25000h

Fr4

12gr

15-30

PCB

Eff

مشخصات نوري

90    10%(Lm/W)+-

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

Power Factor : 

Flicker :

THD :

CW

White

80

< 7

> 0

210-220Lm

-20~40°C

0.3-0.4

< 30%

< 35%

140 

2700-6500  K

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا

 1
1
.8

 

 79  50 

 2
2
.2

 

 149 



مشخصات نوريمشخصات نوري

85    10%(Lm/W)+-85    10%(Lm/W)+-

color code : color code : 

color designation : color designation : 

Beam Angle : Beam Angle : 

color Temperature :  color Temperature :  

CRI : CRI : 

SDCM : SDCM : 

R9R9

Luminous Efficacy Light:Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:Rated Luminous Flux:

Working Temperature:Working Temperature:

Power Factor : Power Factor : 

Flicker :Flicker :

WW-NW-CWWW-NW-CW

WhiteWhite

> 80> 80

< 7< 7

> 0> 0

140-150Lm140-150Lm

-20~40°C-20~40°C

>0.3>0.3

< 30%< 30%

140 140 

3.00-v.00  K3.00-v.00  K

THD :THD : < 35%< 35%

اطالعات فنیاطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : مقدار     : 

ولتاژ : ولتاژ : 

جریان : جریان : 

سوکت : سوکت : 

طول عمر : طول عمر : 

جنس بدنه :جنس بدنه :

جنس کاور:جنس کاور:

2 Wa�2 Wa�

85    10%(Lm/W)+-85    10%(Lm/W)+-

20    10%Wa�+-20    10%Wa�+-

20    10mA+-20    10mA+-

220VAC220VAC

E14E14

20000h20000h

PBTPBT

PCPC

EffEff

-+1.5gr+-11    1.5gr+-11    1.5gr+-11    1.5gr    11وزن : وزن : وزن : وزن : 
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 6
3

 

 E14 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



مورد استفاده در هودهاي خانگی

WW-NW-CW Color Code: 
White

  

Color Designation: 
140° Beam Angle: 
2700-6500°K Color Temperature: 
80 CRI: 
<7 SDCM: 
>0 R9: 
70-80(Lm/W) Luminous Efficacy Light:  
180-200LM Rated Luminous Flux: 
-20~40°C Working Temperature: 

 

اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی ( هود)

مقدار توان مصرفی اسمی :  

مقدار توان واقعی : 

مقدار        :

ولتاژ : 

جریان : 

قابل تغییر بر اساس نیاز مشتريسوکت : 

طول عمر : 

جنس 

پلی کربناتجنس کاور : 

وزن : 

2.2 Watt

2 Watt

70    10%(Lm/W)     Eff

12VDC

+-

180mA

25000 h

PCBFr4

10 gr

SM

مشخصات نوري

 1
5

.5
 

 1
0

.9
 

 99.4 

 101 

 1
0

 

 10 

 7.9 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



طراحی  بدنه ظریف

حداکثر سطح نوردهی

مقاومت باال در برابر نفوذ گرد و غبار و چربی ( بدلیل یک تکه بودن)
مورد استفاده در
هودهاي خانگی

  

اطالعات فنی

 

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی 

�2Waمقدارتوان مصرف نامی: 

�2Waمقدار توان مصرفواقعی : 

Eff :75±رامقد

±

10

10%

± 10%

%(Lm/W)

 

ولتاژ:

 

12VDC 

 

 mA             150جریان:

 

(قابل تغییرمتناسب با کاربرد مشتري) سوکت: 

 25000hطول عمر:

ATX

 : Phenolic  جنس بدنه    PCB

 30grوزن:

 

مشخصات نوري

 

 
CW

 
Color Code:

White

 

Color Designa�on:

 

140 °

 

Beam Angle:

     

2700 - 6500°K

 

Color Temperature:

 

CRI:

<7

 

SDCM:

 

>80

>0

 

R9:

75±10%(Lm/W)Luminous Efficacy Light: 

140-160LM

 

Rated Luminous Flux:

-20~40 °CWorking Temperature:

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



مورد استفاده در

هودهاي خانگی

اطالعات فنی

  

  
 

کاربرد :                           لوازم خانگی ( هود)

 : مقدارتوان مصرف نامی

 : مقدار توان مصرفواقعی 

: Effرامقد

 
: ولتاژ

  
: جریان

 

:    متناسب با کاربرد مشتري سوکت

: طول عمر

 

 : جنس بدنه

 : جنس لنز

 : جنس هیت سینک

: وزن

2Wa� 

2Wa�

8 ±10%(Lm/W)

12VDC 

120mA 

25000h 

ABSآبکاري شده 

پلیکربنات

AL

20gr 

 
 

 

مشخصات نوري

 WW-NW-CW Color Code:

Silver
 

Color Designa�on:

80°

 
Beam Angle:

2700-6500°K

 

Color Temperature:

80

 

CRI:

<7

 

SDCM:

>0

 

R9:

80±10%(Lm/W)

 

Luminous Efficacy Light: 

110LM

 

Rated Luminous Flux:

-10~40°CWorking Temperature:

 48.8 

 50.5 

 

5  1
4

.1
 

 1
0

.8
 

 42.8 

 1
8

 

 50 

 6 

 16.5 

 1
3

.8
 

 1
2

.5
 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



کاربرد : روشنایی ( لوازم خانگی)

اطالعات فنی :

مقدار توان مصرفی اسمی:

مقدار توان مصرفی واقعی:

مقدار          :

ولتاژ:

جریان :

سوکت : متناسب با نیاز مشتري

طول عمر :

جنس بدنه :

جنس لنز :

جنس هیت سینک :

وزن  :

مشخصات نوري

900    10%(Lm/W)+-

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

WW-NW-CW

Silver

80

< 7

> 0

120-130Lm

-10~80°C

80 

2700-6500  K

 4
 

 2
3

.3
 

 1
1

.3
 

 2
4

.5
 

 R10 

 R20 

 38.6 

36.5 

مورد استفاده در

هودهاي خانگی � �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



کاربرد : روشنایی لوازم خانگی ( هود)
2�Wattتوان : 

12�VDc

150�mA

25000�Hr

ABS

PC

45gr

ولتاژ :
جریان :

نوع سوکت : متناسب با نیاز مشتري
طول عمر: 

جنس بدنه :
پوشش بدنه: 

وزن : 

66.5 

 2
 

 3
7
 

 58 

 0
.5

 

 R21.5 

 32 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



مورد استفاده در

هودهاي خانگی

 
 

مشخصات نوري اطالعات فنی

 

 

 

 
WW-NW

 

Color Code:

White

 

Color Designa�on:

 

140 °

 

Beam Angle:

     

2700 - 6500°K

 

Color Temperature:

 

CRI:

<7

 

SDCM:

 

>80

>0

 

R9:

80±10%(Lm/W)Luminous Efficacy Light: 

550-650LM

 

Rated Luminous Flux:

-20~40 °CWorking Temperature:

 

 

 

کاربرد : لوازم خانگی ( هود)  

�7Waمقدارتوان مصرف نامی: 

�7Waمقدار توان مصرفواقعی : 

Eff :85±رامقد

±

10

10%

± 10%

%(Lm/W)

 

ولتاژ:

 

12VDC 

 

 mA             600جریان:

 

(قابل تغییرمتناسب با کاربرد مشتري) سوکت: 

 25000hطول عمر:

ATX

 

 : Phenolic  جنس بدنه    PCB

 100grوزن:

 
  

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



 

 

 

 

 

 

WW-NW

 

Color Code:

White

 

Color Designa�on:

 

140 °

 

Beam Angle:

     

2700 - 6500°K

 

Color Temperature:

 

CRI:

<7

 

SDCM:

 

>80

>0

 

R9:

80±10%(Lm/W)Luminous Efficacy Light: 

550-650LM

 

Rated Luminous Flux:

-20~40 °CWorking Temperature:

 

 

 

کاربرد : زیرکابینت 

�7Waمقدارتوان مصرف نامی: 

�7Waمقدار توان مصرفواقعی : 

Eff :85±رامقد

±

10

10%

± 10%

%(Lm/W)

 

ولتاژ:

 

12VDC 

 

 mA             600جریان:

 

(قابل تغییرمتناسب با کاربرد مشتري) سوکت: 

 25000hطول عمر:

ATX

 

 : Phenolic  جنس بدنه    PCB

 100grوزن:

اطالعات فنی

مشخصات نوري

 

 

 

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



45�W  : مقدار توان مصرفی نامی
45�W  : مقدار توان مصرفی واقعی

���:�Eff  مقدار�
 ولتاژ :      

سوکت :    

طول عمر: 

جنس بدنه: 

جریان :   

�90 �10(Lm/w)�+�-

 ٢-١٨٠۵٠V

�200mA

�Optional

�25000h

�25000h

اطالعات فنی

WW-NW-CW Color Code: 

Silver Color Designation: 

120° Beam angle: 

2700-6500°K Color Temperature: 

≥80 CRI: 

<7 SDCM: 

>0 R9: 

90±10%(Lm/W) Luminous Efficacy L ight: 

4000-4500LM  Rated Luminous Flux: 

-20~40°C Working Temperature: 

>0.8 Power Factor: 

<30% Flicker: 

<15% THD: 

 

مشخصات نوري

در طولهاي 120 و 160 سانتیمتري

 70 

 8
0
 

 1200 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

1.8 Wa�

1.8 Wa�

70    10%(Lm/W)+-

12VDC

150mA

XH

25000h

Fr4

3gr

PCB

Eff

مشخصات نوري

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

CW

White

80

< 7

> 0

70-80(Lm/W)

180-200Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

 7
 

 1
.6

 

 5.8 

 64.5 

 9
.8

 

 7
.5

 

 1 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

1.8 Wa�

1.8 Wa�

70    10%(Lm/W)+-

12VDC

150mA

XH

25000h

Fr4

3gr

PCB

Eff

مشخصات نوري

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

CW

White

80

< 7

> 0

70-80(Lm/W)

180-200Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 103.5 

 1
0

.5
 

 1
0

.5
 

 1
.6

 



مشخصات نوري

اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

2 Wa�

2.2 Wa�

90    10%(Lm/W)+-

220VAC

27mA

VH-R

25000h

Fr4

12gr

PCB

Eff

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

Power Factor : 

Flicker :

THD :

CW

White

80

< 7

> 0

80-90(Lm/W)

180-200Lm

-20~40°C

0.3-0.4

< 30%

< 35%

140 

2700-6500  K

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

2 Wa�

2.16 Wa�

110    10%(Lm/W)+-

220VAC

22mA

SM

25000h

Fr4

10gr

PCB

Eff

Power Factor : 

Flicker :

THD :

0.3-0.4

< 30%

< 35%

مشخصات نوري

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

CW

White

80

< 7

> 0

90-100(Lm/W)

210-220Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

0.54 Wa�

0.6 Wa�

12VDC

50mA

Mele EL

25000h

Penolic

3gr

PCB

مشخصات نوري

color designation : 

Beam Angle : 

Working Temperature:

Ld:

Blue

-20~40°C

456.7 nm

140 

 9
.7

0
 

 65.00 

 2
.3

2
 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

1.2 Wa�

1.2 Wa�

110    10%(Lm/W)+-

12VAC

100mA

XH

25000h

CEM

6gr

PCB

Eff

مشخصات نوري

110    10%(Lm/W)+-

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

WW-NW-CW

White

80

< 7

> 0

120-130Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

1.2 Wa�

1.2 Wa�

110    10%(Lm/W)+-

12VAC

100mA

XH

25000h

CEM

10gr

PCB

Eff

مشخصات نوري

110    10%(Lm/W)+-

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

WW-NW-CW

White

80

< 7

> 0

130-140Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

 101.10 

 1
9
.7

0
 

 7
.9

9
 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



اطالعات فنی

کاربرد : روشنایی لوازم خانگی(یخچال)

مقدار توان مصرفی اسمی : 

مقدار توان مصرفی واقعی : 

مقدار     : 

ولتاژ : 

جریان : 

سوکت : 

طول عمر : 

جنس        : 

وزن : 

(قابل تغییر متناسب با نیاز مشتري)

0.6 Wa�

0.6 Wa�

110    10%(Lm/W)+-

12VAC

50mA

XH

25000h

CEM

5gr

PCB

Eff

مشخصات نوري

110    10%(Lm/W)+-

color code : 

color designation : 

Beam Angle : 

color Temperature :  

CRI : 

SDCM : 

R9

Luminous Efficacy Light:

Rated Luminous Flux:

Working Temperature:

WW-NW-CW

White

80

< 7

> 0

60-70Lm

-20~40°C

140 

2700-6500  K

 300.7 

 300 

 1
0
.6

 
 7

.4
 

 1
.6

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   (دا



F-DL08مدل 

مشخصات نوري

  

Cool /Natural/Warm/white

140

2700-6500 K

>80

<7

600-650LM

: CRI  

 

°

°

 

       

 

: SDCM

رنگ نور:

زاویه پخش نور:

دماي رنگ:

بازدهی نوري:

شدت روشنایی:

90±10%(Lm/W)

اطالعات فنی

  

کاربرد :                  روشنایی خانگی / اداري

 : �7Waمقدارتوان مصرف نامی

 : �Wa 7~6.3مقدار توان مصرفواقعی 
 

ولتاژ:
 

180~250VAC 
جریان: 

فرکانس کارکرد:

60mA 

50~60 Hz  

 

جنس بدنه:

دماي کارکرد:

ضریب توان :ضریب توان :

درجه حفاظت:

طول عمر:

ابعاد جعبه:

وزن:

ABS+AL

0.4~0.5

Ip30

25000h

13*13*5 cm(LWH)

124gr

< 30% : Flicker

< 35% : THD

°-25~50 c

 

 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا



تجهیزات خودرویی
و محصوالت آینده



مشخصات اصلی

کنترل کننده موتور شیشه باالبر خودرو 

ولتاژ تغذیه برد : 

دماي کاري : 

12V

0-85 c

اطالعات فنی

watchdog

قابلیت عملکرد در حالت دستس و خودکار

کنترل موتور شیشه باالبر با رله 25 آمپر خودرویی

داراي فیدبک از جریان موتور شیشه باالبر

داراي میکروکنترلر با قابلیت تایمر 

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

� �� � ون�� و �ار  ورا  � ر  
یان)��� ش   ( دا

 101.7 

 1
5

 

 2
x

5.
6 

 81.8 

 116.8 

 3
0

.8
 

 3
.2

 

 61.2 



    220-240v PHB2001     

20W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  

    220-240v PHB1501     

15W 50/60 Hz    

  CCT  6500K      220-240v PHB1201     

12W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  

    220-240v PHB901     

9W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  

    220-240v PHB5001     

50W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  
    220-240v PHB4001     

40W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  

    220-240v PHB3001     

30W 50/60 Hz    

  CCT  6500K  

در 3 رنگ المپ استوانه اي  LED- 40W

در 3 رنگ المپ استوانه اي  LED- 30W

در 3 رنگ المپ حبابی  LED- 20W

در 3 رنگ المپ حبابی LED- 9W

در 3 رنگ المپ حبابی LED- 12W

در 3 رنگ المپ حبابی LED- 15W

در 3 رنگ المپ استوانه اي  LED- 50W

والت �د�د و �ودی���

بزرگراه شهید لشگري ، بلوار کرمان خودرو - شهرك صنعتی زاگرس - خیابان صنعت - خیابان صنایع 5 - پالك 24/1

تلفن : 4- 46119001   فکس 46814762

0912 182 9448Photonnoorafzar fusion.photon@ gmail.com0912 182 9448

� �� � ��� ی خاص)� ھا ون( و �ا  ورا  � ر  
یان��� ش  دا
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