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کتالوج المنتج 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



تعد معرفۀ مؤسسـی نور الفوتون أحد المجاالت المهمۀ للبحث والتطویر والتصــمیم والتورید واإلنتاج والتوزیع وبیع المکونات واللوحات اإللکترونیۀ المســتخدمۀ فی 
مختلف الصـناعات ، بما فی ذلک أدوات المطبخ واألجهزة المنزلیۀ وأجهزة اإلضاءة والمنازل الذکیۀ المعدات والمنشــآت الطبیۀ جمیع الصــناعات. معدات الســوق المحلی 

والتصدیر فی عام 2014.
بهذه الطریقۀ ، من خالل الحفاظ على اتجاه نمو المبیعات السـنویۀ بأکثر من 25% ، التسـلیم فی الوقت المحدد ، 95% إحصـائیات تلف المنتج أقل من واحد من کل 10 
آالف منتج ،أسعار تنافسیۀ ، تصل إلى القدرة على تصدیر ما ال یقل عن 20% من المنتجات فی السنوات الثالث المقبلۀ ، نستخدم أدوات مثل استخدام نخبۀ وخبرة من القوى 
المتخرجۀ من الجامعات العامۀ المرموقۀ فی طهران ، واستخدام أحدث المعرفۀ والتقنیات الجدیدة باإلضافۀ إلى التدریب المسـتمر.منذ البدایۀ ، کانت أهم میزة لهذه الشـرکۀ 
هی خفۀ الحرکۀ والتصمیمات اإلبداعیۀ وتقدیم منتجات جدیدة وفقًا الحتیاجات العمالء. فی السنوات األخیرة ، نجحت هذه الشـرکۀ ، کشـرکۀ قائمۀ على المعرفۀ فی مجال 
إنتاج جمیع أنواع أجهزة التحکم فی أجهزة المطبخ ، فی الحصول على ترخیص من مرکز الشرکات  و المؤسسات القائمۀ على المعرفۀ  التابع لنائب رئیس العلوم و التکنولوجیا.

حالیًا ، تنتج هذه الشرکۀ ، التی تمتلک خطوط إنتاج مرنۀ خاصۀ بها ، منتجات فی الفئات السبعۀ التالیۀ:
1- أنواع متحکمات األفران و مواقد الغاز

2- أنواع وحدات تحکم شفاط المطبخ
3- غساالت و ألواح لغساالت الصحون

4- جمیع أنواع األلواح والمعدات الخاصۀ بالثالجات والمبردات والقنوات المنقسمۀ والمراوح
5- جمیع أنواع اإلنارة المنزلیۀ

6- أنواع محوالت مکیفات الهواء
7- األجهزة المنزلیۀ الصغیرة ومعدات السیارات

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



حاصل على شهادة إدارة الجودة

ISO9001- 2015ISO9001- 2015 IMS

حاصل على شهادة إدارة البیئۀ

ISO14001- 2015

ISO17025- 2017ISO45001- 2018

حاصل على شھادة نظام اإلدارة المتكامل

حامل شهادة إدارة السالمۀمعیار المنتج األوروبیحائز على شھادة إدارة جودة المختبر

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



فرن وموقد تحکم
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

تحتوي لوحۀ تحکم الفرن على 13 وظیفۀ

   LCD-VAنوع العرض: عرض

عدد ونوع المفاتیح: 12 مفتاحًا للمس

9 تحکم فی اإلخراج بما فی ذلک 4 مخرجات

10 أمبیر و 5 مخرجات 2 أمبیر

180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

0-85c:درجۀ حرارة العمل

لدیها 13 برنامج طبخ

ضبط درجۀ حرارة الطهی من 70 إلى 250 درجۀ مئویۀ

الکفاءة والتدفق وتخفیض الوزن وحجم الدائرة

ضبط درجۀ حرارة وقت الطهی حتى 6 ساعات

لدیها جهاز توقیت التحذیر

یحتوي على وضع ضبط وقت بدء الطهی

استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة وفقد الحرارة

لدیها مرشح EMI  ، ومرشحات للحد من الضوضاء ، وفتیل حمایۀ الجهد العالی لکهرباء المدینۀ

   RTCلدیه ساعۀ

لدیها وضع قفل الطفل

  (meat probe)یمکن استخدامه مع األسیاخ

NTC و PTC القدرة على العمل مع مستشعرات درجۀ الحرارة من نوع

LCD تمثیل رسومی لمکونات فرن الزنک

وضع التسخین السریع

لدیها وضع اختبار األجهزة

لدیها القدرة على حفظ برنامج الطهی بالوقت ودرجۀ الحرارة المطلوبین

یحتوي على مرحل یقطع السلک المشترك للمستهلکین

 high Voltage (3KV)القدرة على الحصول على شهادات االختبار

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) تحتوي لوحۀ تحکم الفرن على 13 وظیفۀ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

نوع العرض: شرائح سبع ساعات

عدد ونوع المفاتیح: 11 مفتاحًا للمس

9 تحکم فی اإلخراج بما فی ذلک 4 مخرجات 10 أمبیر و 5 مخرجات 2 أمبیر

180-250 v :جهد إمداد اللوحۀ

لدیها 12 برنامج طبخ

ضبط درجۀ حرارة الطهی من 70 إلى 250 درجۀ مئویۀ

استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة الکفاءة والتدفق وتقلیل الوزن وحجم خسائر الدائرة

 RTCلدیه ساعۀ

لدیها وضع قفل الطفل

لدیها مرشح EMI ، مرشح للحد من الضوضاء ، الصمامات وواقی الجهد العالی لکهرباء المدینۀ

NTC و PTC القدرة على العمل مع مستشعرات درجۀ الحرارة من نوع

عرض برنامج الطبخ مع الرموز

لدیها وضع اختبار األجهزة

یحتوي على مرحل یقطع السلک المشترك للمستهلکین

 high Voltage (3KV)القدرة على الحصول على شهادات االختبار

    O121 لوحۀ تحکم الفرن الکهربائی
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
O121  لوحۀ تحکم الفرن الکهربائی



نظام تشغیل ضوء الفرن 
 بآلیۀ ثنائیۀ األشواط

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



 

 

لدیها 8 برامج طهی ویمکن

 تخصیصها حسب طلب العمیل

180-230 v :جهد إمداد اللوحۀ

نظام إلغاء ضوضاء األجهزة

درجۀ حرارة العمل 0-85 درجۀ مئویۀ

یمکن تخصیص العرض وفقًا لطلب العمیل

لدیها واجهۀ مستخدم تعمل باللمس

القدرة على دعم مفاتیح اللمس الزجاجیۀ حتى سمک 6 مم

القدرة على التحکم فی ثالثۀ مخرجات تصل إلى 3 أمبیر

 (إضاءة ، مروحۀ تهویۀ ، محرك دوار)

القدرة على التحکم بمخرجین حتى 10 أمبیر للتحکم فی العناصر

یدعم مستشعر درجۀ الحرارة حتى 300 درجۀ مئویۀ

لدیها وضع االختبار الذاتی

دعم قفل األطفال

O   803 فرن محمصۀ

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

T
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) O   803 فرن محمصۀT



 

 

نوع العرض: وحدة  

عدد المفاتیح ونوعها: 8 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ 

العمل بالزجاج حتى سمک 6 مم 

عدد ونوع الخرج: 3 مخرجات 3 أمبیر ومخرجان 10 أمبیر 

جهد إمداد اللوحۀ: 250-180

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

التحکم فی 3 عناصر ومروحۀ وشوایۀ

تعدیل درجۀ الحرارة من 70 إلى 250 درجۀ مئویۀ

ضبط مدة الطهی على 3 ساعات

لدیه منبه الموقت

لدیه وضع قفل الطفل

لدیها وضع االختبار التلقائی

مزود طاقۀ بالسعۀ مع عمر طویل

یصل إلى 300 درجۀ مئویۀ NTCیحتوي على مستشعر درجۀ حرارة 

القدرة على الحصول على شهادة الختبارات الزحف ومسافات التفریغ

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

OT 81 فرن محمصۀ

LED

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) OT 81 فرن محمصۀ



LED نوع العرض: وحدة

عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح دفع جرانیتیۀ

جهاز التحکم فی الضوء ، الدوار وقاطع اللهب (مع مؤقت)

180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

0-85c:درجۀ حرارة العمل

لدیه الوضع الصامت

یحتوي على نافذة تحذیر ووظیفۀ بنوعین من األصوات

لدیها جهاز توقیت التحذیر

یحتوي على قاطع لهب أوتوماتیکی مع مؤقت عند انقطاع

 التیار الکهربائی (إذا کان المؤقت نشطًا).

استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة الکفاءة والتدفق 

وتقلیل الوزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

  لها مرحالن مفتوحان عادة من 7 أمبیر للتحکم فی الضوء 

والصینیۀ الدوارة وتخصیص مفتاحین منفصلین لهما

مجهزة بوضع قفل الطفل

 Hight Voltage ( 3KV)القدرة على الحصول على شهادات االختبار

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

6B لوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار انضغاطیۀ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) 6B لوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار انضغاطیۀ



لدیه الوضع الصامت

یحتوي على نافذة تحذیر ووظیفۀ بنوعین من األصوات

تحکم مزدوج حراري تسلسلی لهب واحد

لدیها جهاز توقیت التحذیر

یحتوي على قاطع لهب أوتوماتیکی مع مؤقت 

عند انقطاع التیار الکهربائی (إذا کان المؤقت نشطًا).

استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة الکفاءة ، والتدفق ، 

وتقلیل وزن الدائرة وحجمها ، وفقدان الحرارة

یحتوي على مرحالت 5 أمبیر عادة ما تکون مفتوحۀ للتحکم 

فی األضواء واألبواب الدوارة وتخصیص مفتاحین منفصلین لها

مجهزة بوضع قفل الطفل

high Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

لدیها مرشح EMIطاقۀ الدخل

نوع العرض: وحدة

عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح تعمل باللمس 

مع إمکانیۀ العمل مع زجاج یصل سمکه إلى 8 مم

جهاز التحکم فی الضوء واللهب (مع مؤقت)

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

6BT Smallلوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) 6BT Smallلوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار



لدیه الوضع الصامت

یحتوي على نافذة تحذیر ووظیفۀ بنوعین من األصوات

تحکم مزدوج حراري تسلسلی لهب واحد

لدیها جهاز توقیت التحذیر

یحتوي على قاطع لهب أوتوماتیکی مع مؤقت 

عند انقطاع التیار الکهربائی (إذا کان المؤقت نشطًا).

استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة الکفاءة ،

والتدفق ، وتقلیل وزن الدائرة وحجمها ، وفقدان الحرارة

یحتوي على مرحالت 5 أمبیر عادة ما تکون مفتوحۀ للتحکم

فی األضواء واألبواب الدوارة وتخصیص مفتاحین منفصلین لها

مجهزة بوضع قفل الطفل

high Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

لدیها مرشح EMIطاقۀ الدخل

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

نوع العرض: وحدة

عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع زجاج یصل سمکه إلى 8 مم

جهاز التحکم فی الضوء واللهب (مع مؤقت)

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

6BTلوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) 6BTلوحۀ تحکم بالفرن بها 6 أزرار



یحتوي على 3 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع زجاج یصل قطره إلى 8 مم.

مصدر طاقۀ غیر معزول.

خاصیۀ قفل األطفال.

القدرة على ضبط نغمۀ التنبیه.

إمکانیۀ ضبط وقت الطهی وإیقاف السخان.

یحتوي على مرحل للتحکم فی السخان بتیار مقدر 16 أمبیر.

دعم معیار الجهد العالی (3 کیلو فولت)

على غرار منتج OTT302 بحجم أصغر.

LED شاشۀ وحدة

لدیه مفتاح اللمس.

التحکم فی السخان مع ضبط المؤقت.

القدرة على ضبط وقت التحذیر من الطهی.

جهد اإلدخال: 180 إلى 250 فولت بالتناوب.

درجۀ حرارة عمل المنتج: تصل إلى 85 درجۀ مئویۀ.

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

O  21Tلوحۀ تحکم بالفرن 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) O  21Tلوحۀ تحکم بالفرن 



یحتوي على 3 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع زجاج یصل قطره إلى 8 مم.

مصدر طاقۀ غیر معزول.

خاصیۀ قفل األطفال.

القدرة على ضبط نغمۀ التنبیه.

إمکانیۀ ضبط وقت الطهی وإیقاف السخان.

یحتوي على مرحل للتحکم فی السخان بتیار مقدر 16 أمبیر.

دعم معیار الجهد العالی (3 کیلو فولت)

LED شاشۀ وحدة

لدیه مفتاح اللمس.

التحکم فی السخان مع ضبط المؤقت.

القدرة على ضبط وقت التحذیر من الطهی.

جهد اإلدخال: 180 إلى 250 فولت بالتناوب.

LED درجۀ حرارة عمل المنتج: تصل إشاشۀ وحدة

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

O  30Tلوحۀ تحکم بالفرن
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
O  30Tلوحۀ تحکم بالفرن



یحتوي على 4مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل 

مع زجاج یصل قطره إلى 8 مم.

مصدر طاقۀ غیر معزول.

خاصیۀ قفل األطفال.

القدرة على ضبط نغمۀ التنبیه.

إمکانیۀ ضبط وقت الطهی وإیقاف السخان.

یحتوي على مرحل للتحکم فی السخان بتیار مقدر 16 أمبیر.

دعم معیار الجهد العالی (3 کیلو فولت)

LED شاشۀ وحدة

لدیه مفتاح اللمس.

التحکم فی السخان مع ضبط المؤقت.

القدرة على ضبط وقت التحذیر من الطهی.

جهد اإلدخال: 180 إلى 250 فولت بالتناوب.

درجۀ حرارة عمل المنتج: تصل إلى 85 درجۀ مئویۀ.

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

O   40T لوحۀ تحکم بالفرن
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
O   40T لوحۀ تحکم بالفرن



یحتوي على 4مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل 

مع زجاج یصل قطره إلى 8 مم.

مصدر طاقۀ غیر معزول.

خاصیۀ قفل األطفال.

القدرة على ضبط نغمۀ التنبیه.

إمکانیۀ ضبط وقت الطهی وإیقاف السخان.

یحتوي على مرحل للتحکم فی السخان بتیار مقدر 16 أمبیر.

دعم معیار الجهد العالی (3 کیلو فولت)

LED شاشۀ وحدة

لدیه مفتاح اللمس.

التحکم فی السخان مع ضبط المؤقت.

القدرة على ضبط وقت التحذیر من الطهی.

جهد اإلدخال: 180 إلى 250 فولت بالتناوب.

درجۀ حرارة عمل المنتج: تصل إلى 85 درجۀ مئویۀ.

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

TGT302لوحۀ تحکم بالفرن
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) TGT302لوحۀ تحکم بالفرن



یحتوي على 6 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل

 مع زجاج یصل قطره إلى 8 مم.

مصدر طاقۀ غیر معزول.

خاصیۀ قفل األطفال.

عرض حالۀ الترموستات والسخان.

القدرة على ضبط نغمۀ التنبیه.

إمکانیۀ ضبط وقت الطهی وإیقاف السخان.

یحتوي على مرحل للتحکم فی السخان بتیار مقدر 16 أمبیر.

دعم معیار الجهد العالی (3 کیلو فولت)

LED شاشۀ وحدة

لدیه مفتاح اللمس.

التحکم فی السخان مع ضبط المؤقت.

القدرة على ضبط وقت التحذیر من الطهی.

جهد اإلدخال: 180 إلى 250 فولت بالتناوب.

درجۀ حرارة عمل المنتج: تصل إلى 85 درجۀ مئویۀ.

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

O   60T لوحۀ تحکم بالفرن
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)  O   60T



یحتوي على مؤقت یتحکم فی السخان على شکل 7 دقائق من الوقت األولی ، 

ثم تسلسل من 15 ثانیۀ لإلیقاف و 150 ثانیۀ.

لها وظیفۀ میکانیکیۀ مع مرحل 16 أمبیر

استخدام مصدر طاقۀ سعوي

 Watchdogاستخدام متحکم مع وظیفۀ الموقت

القدرة على التحکم فی التتابع فی الوقت المناسب حسب الشکل الموجی لکهرباء المدینۀ

10 امبیر للتحکم فی السخان

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

-TCT01لوحۀ الموقت تحکم سخان
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
-TCT01لوحۀ الموقت تحکم سخان



لها ساعۀ دقیقۀ (RTC) باستخدام بلورة خارجیۀ

مجهزة بجهاز توقیت منبه قابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام مصدر طاقۀ سعوي

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أحمر

عدد المفاتیح: 3 مفاتیح تعمل باللمس

mm 6حداکثر ضخامت شیشه رویه : 

یحتوي على شاشۀ عرض مکونۀ من 4 أرقام

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

B  3T موقد لوحۀ توقیت التنبیه
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm)
B  3T موقد لوحۀ توقیت التنبیه



E   10 Cفرن کهربائی

10 مستویات حراریۀ لکل منطقۀ
الوضع التلقائی

مؤقت النوم
مؤقت التنبیه

حمایۀ من درجات الحرارة العالیۀ
استخدام مصدر طاقۀ التبدیل المعزول لزیادة الکفاءة ، والتدفق ، 

وتقلیل وزن الدائرة وحجمها ، وفقدان الحرارة
(3KV) القدرة على الحصول على شهادة الختبارات الجهد العالی 

نوع العرض: 7 شرائح
عدد ونوع المفاتیح: 7 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع 

زجاج یصل سمکه إلى 4 مم
لدیها 4 مناطق حراریۀ

جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت
درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



E   10 CAll dimension are in millimeters(mm)فرن کهربائی



مواقد تعمل بالغاز 4 شعالت
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



تحکم شفاط المطبخ
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القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED :نوع العرض

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد المفاتیح: 4

نوع المفاتیح: اللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

4.5V - 5.5 Vجهد إمداد اللوحۀ: 

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

معدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

    IR :نوع بعید

المدى البعید: یصل إلى 5 أمتار

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

ساعۀ قابلۀ للبرمجۀ

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

دعم للمصابیح ذات اللونین

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

TH1 لوحۀ اللمس لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) TH1 لوحۀ اللمس لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED عرض وحدة

4 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع الزجاج حتى سماکۀ

6 ملم کحد أقصى

القدرة على التحکم فی محرك غطاء المحرك رباعی السرعات

التحکم فی الضوء غیر المعزول 220 فولت

نطاق جهد الدخل من 180 إلى 250 فولت

العملیۀ من 0 إلى 85 درجۀ مئویۀ

العمل مع جهاز التحکم عن بعد من مسافۀ 5 أمتار کحد أقصى

االغالق التلقائی بعد 8 ساعات من التشغیل

RTC لدیها ساعۀ دقیقۀ

التحکم األوتوماتیکی فی غطاء المحرك 

على أساس درجۀ الحرارة المحیطۀ التی تمت معایرتها

مفاتیح اللمس األوتوماتیکیۀ

مؤقت نوم قابل للتعدیل

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

لدیها سوق مع نوعین من الصوت

TH1C لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) TH1C لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED :نوع العرض

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد المفاتیح: 4

نوع المفاتیح: اللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

4.5V - 5.5 Vجهد إمداد اللوحۀ: 

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

معدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

IR:نوع بعید

المدى البعید: یصل إلى 5 أمتار

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

ساعۀ قابلۀ للبرمجۀ

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

دعم للمصابیح ذات اللونین

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

 TH2-D3Uلوحۀ اللمس لشفاط المطبخ 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)  TH2-D3Uلوحۀ اللمس لشفاط المطبخ 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع العرض: 7 شرائح

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 جوالت

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء:  

 IRمعدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد

ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

T   4 Hلوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ   
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) T   4 Hلوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ   



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع العرض: 7 شرائح

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 جوالت

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء:  

 IRمعدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد

ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

T   5 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخH
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
T   5 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخH



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع العرض: 7 شرائح

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 جوالت

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء:  

 IRمعدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد

ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

   TO1 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
   TO1 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع العرض: 7 شرائح

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 جوالت

 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء:  

 IRمعدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد

ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

T   3 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) T   3 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV



 شرکت نورافزار فوتون

>

>
2

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

استخدام مصدر طاقۀ مکثف غیر معزول

التیار المباشر للضوء والمحرك بمفاتیح

الکترونی

استخدام التصمیم الرقمی والتناظري

القدرة على الحصول على شهادة اختبارات المسافۀ الزاحفۀ

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ وکهرباء المدینۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أحمر

العرض: 7 أجزاء

عدد المفاتیح: 5

نوع المفتاح: اللمس

التحکم فی سرعۀ المحرك: 5 دورات

250Vac-180جهد إمداد اللوحۀ: 

C°85-0درجۀ حرارة العمل: 

للمحرك الحثی AC أحادي الطور

Vac220 :نوع المصباح

 Pc:مادة الجسم

T   6 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) T   6 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED :نوع العرض

لون االضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: حسب طلب العمیل

عدد المفاتیح: 6 مفاتیح

نوع المفتاح: اللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 دورات

جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

المعدات الطرفیۀ: التحکم عن بعد و

جهاز استشعار الدخان ودرجۀ الحرارة الخارجیۀ

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

IR :نوع التحکم عن بعد

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

ساعۀ RTC دقیقۀ
تحکم أوتوماتیکی فی المحرك ، مع قاعدة دم متداولۀ ومیزان دودي

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ
مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ
لدیها وضع إعادة معایرة مستشعر الدخان

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ
یمکن تغییرها إلى محرك من 3 دورات بأقل قدر من التغییرات
عملیۀ إلکترونیۀ بالکامل مع التخلص من المرحالت المیکانیکیۀ

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠
High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

استخدام تحویل التیار الکهربائی بکفاءة عالیۀ

والدخان ومستشعر درجۀ الحرارة الخارجیۀ
جنبا إلى جنب مع جهاز التحکم عن بعد 

H44S-D3Uلوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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H44S-D3Uلوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED :نوع العرض

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أحمر وأزرق

عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

250V-180جهد إمداد اللوحۀ: 

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDC :نوع الضوء

C°85-0درجۀ حرارة العمل: 

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ والغازات

برمجۀ إیقاف الموقت

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح

 وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA۶مع القدرة على زیادة ٠٠ mAالتیار الناتج لهذا المصباح هو ٣٠٠

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

القدرة على إضافۀ حمایۀ ضد ماس کهربائى لمخرجات الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

 High Voltage(3KV)القدرة على الحصول على شهادات االختبار

تکامل اللوحۀ ولوحۀ التحکم وإزالۀ أجزاء الواجهۀ

لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 



1

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد المفاتیح: 5

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

VDC 12 نوع الضوء:

المعدات الطرفیۀ: مستشعر درجۀ الحرارة الخارجیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA600 مع القدرة على زیادة mA300 التیار الناتج لهذا المصباح هو

12VDC مناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام

من طریقۀ کشف العبور الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

من الممکن استخدام المفتاح على المنتجات ذات الوجه الصلب

یحتوي على قطعۀ واجهۀ من البولی کربونات على اللوحۀ ذات مقاومۀ عالیۀ للحرارة

TU1 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

مؤقت ثابت لمدة 3 دقائق

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام مصدر طاقۀ سعوي عالی الموثوقیۀ

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

إمکانیۀ استخدام المفتاح على المنتجات ذات الواجهۀ الفوالذیۀ

یحتوي على قطعۀ واجهۀ من البولی کربونات على اللوحۀ ، مع مقاومۀ عالیۀ للحرارة

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد المفاتیح: 4

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 3 جوالت

جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

VAC 220 نوع الضوء:

IR الملحقات: ریموت

TU9 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) TU9 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح تعمل باللمس

 6mm:أقصى سمک للزجاج العلوي

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

 180-250V:جهد إمداد اللوحۀ

 05°-8C:درجۀ حرارة العمل

  ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCمصباحان ملونان

RFتجهیزات إضافیۀ: مستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ وجهاز تحکم عن بعد

 ABS:مادة الجسم

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

800mA 500 مع القدرة على زیادةmA  التیار الناتج لهذا المصباح هو

12VDC مناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام

من طریقۀ کشف العبور الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

من الممکن استخدام المفتاح على المنتجات ذات الوجه الصلب

یحتوي على قطعۀ واجهۀ من البولی کربونات على اللوحۀ ذات مقاومۀ عالیۀ للحرارة

TU2 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: 2 لون ویمکن تغییره
نوع البولکی: صلب

عدد المفاتیح: 5
نوع غطاء الشفاط: صلب

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 دورات
Vac250-180 :جهد إمداد الطاقۀ

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ
المعدات الطرفیۀ: مستشعر درجۀ الحرارة الخارجیۀ

یمکن استخدامها فی: محرك تحریضی أحادي الطور بتیار متردد
المدى البعید: یصل إلى 5 أمتار

لدیها ناتجین منفصلین لألضواء ذات اللونین
 RFالقدرة على إضافۀ عن بعد

القدرة على إضافۀ جهاز تحکم عن بعد وتطبیق بلوتوث

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات
نوع المصباح: لونان (مشمس وضوء القمر)

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ
األداء فی وجود المعدن

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ
مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ
تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق التخلص من المرحالت المیکانیکیۀ للمحرك

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة الکفاءة والتدفق
مخرجات الضوء وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقد الحرارة

ارتفاع تیار الخرج لألضواء فی المجموع یصل إلى 2 أمبیر مع القدرة
زیادة تصل إلى 3 أمبیر ، مناسبۀ لجمیع أنواع مصابیح 12 فولت
مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار
القدرة على الحصول على شهادة مسافات الزحف

TU3 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) T   3U



< <

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

نوع العرض: مجزأ
6mmنوع المفتاح: مفتاحان یعمالن باللمس مع إمکانیۀ العمل خلف الزجاج حتى سماکۀ 

مستشعرات حرکۀ دقیقۀ مع کشف حرکۀ الید
AC4 جولۀ التحکم فی المحرك التعریفی

vac250-180 :نطاق جهد اإلدخال
LEDالتحکم فی الضوء

C°85-0 درجۀ حرارة العمل:
12Vdc الضوء الناتج عن:

تجهیزات إضافیۀ: حساس دخان ودرجۀ حرارة خارجیۀ
لدیها وضع تلقائی للتحکم فی درجۀ الحرارة وکمیۀ الغاز المحیط

القدرة على التحکم فی األضواء والمحرکات دون لمس اللوحۀ
القدرة على إضافۀ جهاز التحکم عن بعد

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ وکمیۀ الغاز

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

400mA ارتفاع الناتج الحالی لألضواء فی المجموع حتى القدرة

مناسب لجمیع أنواع األضواء12VDC زیادة مناسبۀ لجمیع أنواع األضواء   700mA

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

لدیها القدرة على اکتشاف عبور الصفر لإلشارة الکهربائیۀ للمدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

القدرة على الحصول على شهادة مسافات الزحف

لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 
MOTION  T  10 Lالقائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ 

MOTION  T  10 L



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

نوع العرض: 7 شرائح
لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أبیض

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس
أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 جوالت
 180-250 v:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85c:درجۀ حرارة العمل
ACللمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء:  
 IRمعدات إضافیۀ: جهاز تحکم عن بعد

ومستشعر درجۀ حرارة خارجیۀ
أقصى مدى بعید: 5 أمتار

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

mA600 مع القدرة على زیادة mA300 التیار الناتج لهذا المصباح هو

12VDC مناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام

من طریقۀ کشف العبور الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

H61NK لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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H61NK لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

تشغیل إلکترونی بالکامل من خالل التخلص من المرحالت المیکانیکیۀ ، والتحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك

 على أساس درجۀ الحرارة المحیطۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

mA600 مع القدرة على زیادة mA300 التیار الناتج لهذا المصباح هو

 12VDCمناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

القدرة على الحصول على شهادة مسافات الزحف

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أبیض

عدد المفاتیح: 5

نوع المفتاح: دفع

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

 ACللمحرك الحثی أحادي الطور

VDC 12نوع المصباح: 

ABS + PC :مادة الجسم

PO2 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) PO2 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



P   2H وحدة تحکم شفاط المطبخ التی تعمل باللمس

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

العرض: الجزء – 7
عدد المفاتیح: 4
نوع المفتاح: دفع

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت
جهد إمداد اللوحۀ: 180-250 فولت

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ
أحادي الطور AC للمحرك الحثی 
LED12VDC  :نوع الضوءLED

 ABS : مادة الجسم   

وضع اإلغالق التلقائی بعد 8 ساعات 
تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق التخلص من مرحالت بدء تشغیل 

المحرك المیکانیکی
استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح 

وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة
300مللی أمبیر مع القدرة على زیادة تصل إلى 600 مللی أمبیر    

 مناسب لجمیع أنواع مصابیح 
مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

امکانیۀ الحصول على شهادات اختبار الجهد العالى 

12VDC.

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



P   2H All dimension are in millimeters(mm)وحدة تحکم شفاط المطبخ التی تعمل باللمس



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: أزرق

عدد المفاتیح: 5

نوع المفتاح: دفع

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

250V-180جهد إمداد اللوحۀ: 

C 85-0درجۀ حرارة العمل: 

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

VDC 12نوع المصباح :

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة الکفاءة والتدفق

مخرجات الضوء وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقد الحرارة

mA600 مع القدرة على زیادة mA300 التیار الناتج لهذا المصباح هو

12VDCمناسبۀ لجمیع أنواع مصابیح 

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام

طریقۀ الکشف عن عبور الصفر

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

PH3 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) PH3 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ المرحالت المیکانیکیۀ التی تبدأ تشغیل المحرك

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

700mA ارتفاع الناتج الحالی لألضواء فی المجموع حتى القدرة زیادة مناسبۀ لجمیع أنواع األضواء  400mA

12VDC مناسب لجمیع أنواع األضواء

تقلیل إجهاد المحرك وزیادة عمر المحرك باستخدام طریقۀ الکشف عن التقاطع الصفري

حمایۀ ضد ماس کهربائى من نواتج الضوء

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

(D4 النموذج  )دعم لمصابیح نموذجیۀ ذات لونین

High Voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع االتصال: 10 أسالك مسطحۀ

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

250V-180جهد إمداد اللوحۀ: 

c 85-0درجۀ حرارة العمل: 

AC للمحرك الحثی أحادي الطور

12VDCنوع الضوء: 

D3/D4 دائرة التحکم فی غطاء المطبخ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) D3/D4 دائرة التحکم فی غطاء المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح: ال شیء

عدد المفاتیح: 4

التحکم فی سرعۀ المحرك: فی دورتین

250V-180 جهد إمداد اللوحۀ:

C°85-0                   درجۀ حرارة العمل:

ACللمحرك الحثی أحادي الطور                  

220Vac نوع الضوء:

ABS:مادة الجسم

استخدام مصدر طاقۀ مکثف غیر معزول

التیار المباشر للضوء والمحرك بمفاتیح میکانیکیۀ

استخدم التصمیم التناظري

القدرة على الحصول على شهادة اختبارات المسافۀ الزاحفۀ

PH1 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) PH1 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LED 4 ألوان شاشۀ

4 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع الزجاج حتى

السماکۀ القصوى 6 مم

القدرة على التحکم فی محرك غطاء المحرك بسرعتین

التحکم فی الضوء غیر المعزول 220 فولت

یتراوح جهد اإلدخال من 180 إلى 250 فولت

درجۀ حرارة التشغیل من 0 إلى 85 درجۀ مئویۀ

ABS :مادة الجسم

االغالق التلقائی بعد 8 ساعات من التشغیل

لدیه غطاء لمفاتیح اللمس

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

المعایرة التلقائیۀ لمفاتیح اللمس

  T   9 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخH

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)   T   9 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخH



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

التحکم التلقائی فی سرعۀ المحرك بناءً على درجۀ الحرارة المحیطۀ والغازات

ساعۀ قابلۀ للبرمجۀ

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام تبدیل التیار الکهربائی لزیادة کفاءة وتدفق مخرجات المصباح

 وتقلیل وزن وحجم الدائرة وفقدان الحرارة

400mAارتفاع الناتج الحالی لألضواء فی المجموع حتى القدرة زیادة مناسبۀ

700mA  لجمیع أنواع األضواء

12VDC مناسب لجمیع أنواع األضواء

دعم للمصابیح ذات اللونین

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

LED :نوع العرض

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أحمر وأزرق

عدد ونوع المفاتیح: 5 مفاتیح تعمل باللمس

 6mm:أقصى سمک للزجاج العلوي

التحکم فی سرعۀ المحرك فی 4 جوالت

 4.5-5.5 V:جهد إمداد اللوحۀ

 0-85°C:درجۀ حرارة العمل                

IR:نوع بعید

المدى البعید: یصل إلى 5 أمتار

  T   2 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)   T   2 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخV



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

یحتوي على LED لمفاتیح اللمس

  4 مفاتیح تعمل باللمس مع إمکانیۀ العمل مع الزجاج حتى

السماکۀ القصوى 6 مم

إمکانیۀ التحکم فی محرك غطاء المحرك بثالث سرعات

التحکم فی الضوء غیر المعزول 220 فولت

یتراوح جهد اإلدخال من 180 إلى 250 فولت

درجۀ حرارة التشغیل من 0 إلى 85 درجۀ مئویۀ

العمل مع جهاز التحکم عن بعد من مسافۀ 5 أمتار کحد أقصى

االغالق التلقائی بعد 8 ساعات من التشغیل

أبعاد صغیرة جدا

مقاومۀ للضوضاء البیئیۀ

المعایرة التلقائیۀ لمفاتیح اللمس

مؤقت نوم قابل للتعدیل

لدیه غطاء لمفاتیح اللمس

T09 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) T09 لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

نوع العرض: 7 قطعۀ

لون اإلضاءة الخلفیۀ للمفاتیح والعرض: أحمر

عدد ونوع المفاتیح: 4 مفاتیح تعمل باللمس

أقصى سمک للزجاج العلوي: 6 مم

التحکم فی سرعۀ المحرك: 4 دورات

V 250-180 جهد إمداد اللوحۀ:

C ~ +85°C°20-                  درجۀ حرارة العمل:

ACللمحرك الحثی أحادي الطور

220VAC نوع الضوء:

IRالملحقات: جهاز التحکم عن بعد                 

أقصى مدى بعید: 5 أمتار

وضع االغالق التلقائی بعد 8 ساعات

توقیت االغالق القابل للبرمجۀ

القدرة على معایرة مفاتیح اللمس تلقائیًا فی بیئات مختلفۀ

تشغیل إلکترونی بالکامل عن طریق إزالۀ مرحالت بدء تشغیل المحرك المیکانیکیۀ

استخدام مصدر طاقۀ سعوي

1Aتیار خرج المصباح  (مصباح غیر معزول)

مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

THC لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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THC لوحۀ المستخدم ودائرة التحکم لشفاط المطبخ



مورد استفاده در

هودهاي خانگی

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

الکشف المخصص لدرجۀ الحرارة الحرجۀ

 LPG, i-butane, propane   کشف الغازات

methane ,alcohol, Hydrogen, smoke,         
mA200 :الحد األقصى لالستهالك الحالی                   

اتصال بأربعۀ أسالك

لدیها القدرة على قطع الطاقۀ فی الوضع غیر التلقائی

NTC 10K DIP :نوع مستشعر درجۀ الحرارة

MQ2 :نوع مستشعر الدخان

مادة الجسم: ABS مقاومۀ للحریق

درجۀ حرارة العمل: -10 إلى 100 درجۀ مئویۀ

v 5 ± ٪10 :جهد إمداد الدخل

EXTSجهاز استشعار الدخان والغاز ودرجۀ الحرارة
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) EXTSجهاز استشعار الدخان والغاز ودرجۀ الحرارة



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

NTC 10K DIP :نوع مستشعر درجۀ الحرارة

مادة الجسم: ABS مقاومۀ للحریق

درجۀ حرارة العمل: -10 إلى 100 درجۀ مئویۀ

v 5 ± ٪10 :جهد إمداد الدخل

الکشف المخصص لدرجۀ الحرارة الحرجۀ

استهالك تیار منخفض للغایۀ

اتصال بأربعۀ أسالك

EXTSمستشعر درجۀ الحرارة

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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الواح الغسیل و غسیل الصحون
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

القدرة على التحکم فی سرعۀ واتجاه دوران جمیع أنواع محرکات الحزام

(Direct Drive) الغسالۀ وقابلۀ للتوسیع لتوجیه نماذج القیادة

                 متوافق مع جمیع أنواع الهیدروستات عالیۀ الدقۀ ؛

امکانیۀ بدء تشغیل حمولۀ کهربائیۀ عالیۀ الطاقۀ عن طریق المرحل

یمکن ترکیبها على غساالت من 5 الى 10 کجم

Anti-Foamاستخدام التکنولوجیا 

 IOTالقدرة على الذکاء واالستخدام                 

لدیها خوارزمیۀ الغسیل مع 15 برنامج

باستخدام تصمیم األجهزة المضادة للضوضاء

دعم واجهۀ المستخدم التی تعمل باللمس

یمکن توسیع نظام التحکم والقیادة بمساعدة أشباه الموصالت (التیرستورات) إلى

أنظمۀ المعرفۀ القائمۀ على العاکس (المنتجات األخرى القائمۀ على المعرفۀ للشرکۀ).

مزود بالموصالت المعتادة أللواح الغسیل المقاومۀ لالهتزاز والرطوبۀ

القدرة على التحکم فی درجۀ الحرارة فی نطاق من 0 إلى 100 درجۀ مئویۀ

مزود بشاشۀ عرض ویمکن تغییرها حسب احتیاجات العمیل

لدیها خوارزمیۀ غسل مثالیۀ

V 230-180 جهد إمداد اللوحۀ:

NTC إمکانیۀ توصیل نوع مستشعر درجۀ الحرارة                 

نظام برمجیات مکافحۀ الضوضاء  

GW10نطاق الغسالۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) GW10نطاق الغسالۀ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

القدرة على التحکم فی السخان (حتى 10 أمبیر) ومضخۀ دوران المیاه ومضخۀ تصریف المیاه والصمام الکهربائی

(220 VAC) مدخل المیاه ، مرحل خزان الملح ، مرحل موزع حبوب الدواء ، سائل التلمیع

القدرة على قراءة اإلخراج NO(مفتوح عادة) لمستشعر الضغط (مستوى الماء)

لدیها 2 مدخالت استشعار رأس الماء

NTC  التحکم فی درجۀ حرارة الماء بواسطۀ میزان الحرارة

یحتوي على مدخالت ألجهزة استشعار خزان الملح وخزان سائل التلمیع ومستشعر مضخۀ المیاه

Reed Relayالقدرة على االتصال بمقیاس تدفق من نوع مستشعر ومستشعر تأثیر هول

Turbidity Sensorقیاس کمیۀ األوساخ وصفاء المیاه

یحتوي على مستشعر باب غسالۀ الصحون

لدیها کفاءة عالیۀ تحویل امدادات الطاقۀ

لدیها مرشحEMI إدخال کهرباء المدینۀ واالتصال باألرض

لدیه برنامج التحکم فی التحدیث

لدیها واجهۀ مستخدم تعمل باللمس

نظام استکشاف األخطاء وإصالحها

V 230-180 مصدر التیار:

                 القدرة على توصیل 5 أنواع من أجهزة االستشعار

G   10Hلوح غسالۀ الصحون
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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ثالجۀ وفریزر و مبرد ومروحۀ ولوحات مجاري الهواء المنقسمۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



              لوحۀ عرض جنبًا إلى جنب

 لوحۀ تحکم جنبًا إلى جنبلوحۀ تحکم کومبی 

لوحۀ عرض ثالجۀ کومبی

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

یحتوي على وحدة تحکم دقیقۀ لقیاس درجۀ الحرارة وقراءة اإلعدادات والتحکم

مرحل (یمکن تعدیل جمیع إعدادات کود البرنامج وفقًا الحتیاجات العمیل)

التحکم فی الضاغط من خالل مرحل 16 أمبیر 250 فولت مع دائرة حمایۀ تتابع حمایۀ.

لدیها تغذیۀ مکثف غیر معزولۀ

لدیها حالۀ إیقاف و 7 مستویات مختلفۀ من تعدیل درجۀ الحرارة

یحتوي على مؤشر LED تحذیر (عطل فی المستشعر وجهد إدخال غیر مصرح به)

NTC - 5kohm متوافق مع مستشعر درجۀ الحرارة

یحتوي على دائرة قیاس کهرباء المدینۀ لحمایۀ الثالجۀ

لدیها حمایۀ ماس کهربائى (زیادة التیار) والجهد الزائد (الجهد الزائد) لحمایۀ الدائرة اإللکترونیۀ

مع عزل الرطوبۀ

القدرة على الحصول على شهادة قیاسیۀ لمسافات الزحف

یحتوي VH-3Pin على موصل من نوع االتصال الرئیسی مقاس 7.92 مم

لدیه أداء مستقر فی وضع فشل المستشعر (15 دقیقۀ تشغیل و 25 دقیقۀ إیقاف)

یحتوي على وقت راحۀ الضاغط ال یقل عن 6 دقائق

تحکم بدرجۀ حرارة الثالجۀ

VAC 250-160 مصدر التیار:

C 75 ~ 30- درجۀ حرارة العمل:

ردود فعل درجۀ الحرارة مع جهاز االستشعار وتعدیل درجۀ الحرارة مع

مقیاس الجهد الدورانی

DGTلوحۀ تحکم فی درجۀ حرارة الثالجۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm) DGTلوحۀ تحکم فی درجۀ حرارة الثالجۀ



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

SSRتحویل التیار الکهربائی
التحکم فی المروحۀ الداخلیۀ حتى 4 جوالت

القدرة على العمل فی أوضاع التبرید والتدفئۀ والمروحۀ
الضاغط والتحکم فی موصل المروحۀ الخارجیۀ

IRإمکانیۀ إضافۀ جهاز تحکم عن بعد
القدرة على العمل مع 2 من لوحات المستخدم

القدرة على إضافۀ جهاز التحکم عن بعدIR أو التحکم عن طریق التطبیق
القدرة على إضافۀ ما یصل إلى 4 مستشعرات درجۀ حرارة خارجیۀ

یحتوي على مستشعر ملء خزان التقطیر
مزود بدائرة تحکم لمستشعرات الضغط العالی والضاغط المنخفض

LCDیحتوي على مستشعر ضوئی لتشغیل الضوء تلقائیًا
RTCلدیه ساعۀ

2سلک اتصال بین جزأین من النظام
یحتوي على إطار لوحۀ مکون من 3 قطع لتجمیع أسهل على الحائط
یحتوي على وضع إعدادات خدمۀ العمل لسهولۀ التثبیت واإلعدادات

یحتوي على وضع اختبار األجهزة لفحص األجهزة بسهولۀ
مؤقت االغالق التلقائی

یحتوي على مستشعر درجۀ حرارة الغرفۀ
مقاومۀ ألصوات الترددات العالیۀ والمنخفضۀ من کهرباء المدینۀ

High voltage (3KV) القدرة على الحصول على شهادات االختبار

نوع العرض: شاشۀ LCD زجاجیۀ مخصصۀ
عدد ونوع المفاتیح: 6 مفاتیح تعمل باللمس

عدد المخرجات 220 فولت: حتى 7 مخرجات ریالى
عدد المداخل 220 فولت: 2 مدخالت

NTCعدد مستشعرات درجۀ الحرارة الخارجیۀ: ما یصل إلى 4 أنواع من المستشعرات

V180-250 :جهد إمداد اللوحۀ
C ~ +85°C°20- درجۀ حرارة العمل:

طول کابل االتصال: یصل إلى 15 مترًا

U  10Pنظام بدء مجاري الهواء المنقسمۀ غیر العاکس
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm) U  10Pنظام بدء مجاري الهواء المنقسمۀ غیر العاکس



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LEDلدیه عرض

لدیها 6 مفاتیح دفع

LEDالقدرة على التحکم فی األضواء

Vac170-250 :مساهمۀ الجهد

درجۀ حرارة العمل

لدیک أزیاء تأرجح

AC ثالث دورات للتحکم فی المحرك

التحکم فی محرك 

LED لدیه خرج التحکم فی الضوء

لدیها مصدر طاقۀ تحویل معزول مع حجم منخفض و

فقدان حرارة منخفض وکفاءة عالیۀ

توقیت قابل للتعدیل

 High Voltageالقدرة على الحصول على شهادة اختبار

 EMI Filterلدیک

استخدام معبر الصفر لتقلیل الصدمۀ على المحرك

CP13120 مجموعۀ تحکم مبرد المیاه

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) CP13120 مجموعۀ تحکم مبرد المیاه



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LEDلدیه عرض

لدیها 6 مفاتیح دفع

Vac170-250 :مساهمۀ الجهد

 0-85°cدرجۀ حرارة العمل

لدیک أزیاء تأرجح

AC ثالث دورات للتحکم فی المحرك

التحکم فی محرك تریاکی

مزود طاقۀ مکثف غیر معزول

توقیت قابل للتعدیل

القدرة على التحکم فی مضخۀ الماء

CP13320 مجموعۀ تحکم مبرد المیاه
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) CP13320 مجموعۀ تحکم مبرد المیاه



F   11 مجموعۀ تحکم المروحۀA

اطالعات فنی

مشخصات اصلی

ساعت با دقت باال

تایمر هشدار

داراي 4 مد عملکرد

داراي تغذیه غیر ایزوله خازنی

داراي بازر هشدار

تغذیه خازنی

تایمر خاموشی

صفحه نمایش           رنگی ثابت

داراي 6 کلید فشاري

داراي 2 رله براي المنتها

کنترل فن

کنترل موتور سوینگ

سنسور دماي

IRریموت کنترل

NTC

LCD

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) F   11 مجموعۀ تحکم المروحۀA



FAN

*

المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

LEDلدیه عرض

  لدیها 4 أزرار ضغط

Vac170-250 :مساهمۀ الجهد

°c0-85 :درجۀ حرارة العمل

  بها ریموت کنترول  IRبمدى 5 أمتار

أزیاء تأرجح ولیل

ACثالث دورات للتحکم فی المحرك

التحکم فی محرك تریاکی

مزود طاقۀ مکثف غیر معزول

توقیت قابل للتعدیل

لوحۀ مروحۀ قائمۀ
F  13320P

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) F  13320Pلوحۀ مروحۀ قائمۀ
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 32 

إضاءة األجهزة المنزلیۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ (ثالجۀ)

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

 2.2Wa�:استهالك الطاقۀ الفعلی

 90 10%(Lm/W) +-:کمیۀ

VAC220 :الجهد االکهربى

mA22 : تیار

 SM: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

 Fr4:PCBالجنس

gr12 : وزن

زاویۀ تغییر الموقف30-15

 CW: رمز اللون

تعیین اللون: أبیض

زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

-+ (Lm/W)%10 90 ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm210-220 :تصنیف التدفق الضوئی

C°40~20- درجۀ حرارة العمل:

0.4-0.3 عامل القوى :

%30 > رمش :

اإلضاءة مع التبدیل الزئبقی

تستخدم فی ثالجات صندوقیۀ

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm) اإلضاءة مع التبدیل الزئبقی



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 WW-NW-CW: رمز اللون
تعیین اللون: أبیض
زاویۀ الشعاع: 140

v.00 K-3.00درجۀ حرارة اللون : 
>80 :CRI

7 > :SDCM
0 < R9

-+ (Lm/W)%10 85 ضوء فعالیۀ مضیئۀ:
Lm150-140 :تصنیف التدفق الضوئی

C°40~20- درجۀ حرارة العمل:
0.3< عامل القوى :

%30 > رمش :
>: THD 35%

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ (ثالجۀ)

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Watt%10 _+20استهالك الطاقۀ الفعلی:  

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

VAC220 :الجهد االکهربى

 20+_10 mA: تیار

 E14:قابس کهرباء

h20000 : فترة الحیاة

 PBT:الجنس هیئۀ

PC :مادة الغطاء

gr1.5�+11 : وزن

مصباح الثالجۀ (شالیبا)                  

 2 سنۀ الضمان

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



27 

 6
3

 

 E14 

All dimension are in millimeters(mm) مصباح الثالجۀ (شالیبا)                  



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 WW -NW-CW: رمز اللون

تعیین اللون: أبیض

زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

 80-70- (Lm/W)ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm200-180 :تصنیف التدفق الضوئی

-C°40~20درجۀ حرارة العمل:

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ (کَبُّوت)

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

 2.2Wa�:استهالك الطاقۀ الفعلی

 70 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VDC12 :الجهد االکهربى

mA180 : تیار

 SM: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة الغطاء: بولی کربونات

gr10 : وزن

10x100 مصباح مستطیل
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm)
10x100 مصباح مستطیل



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 CW: رمز اللون

تعیین اللون: شفاف

زاویۀ الشعاع: 120-140

 K5500-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

 70- +10– (Lm/W)ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

 C°40~20درجۀ حرارة العمل:

عامل القوى:>0.7

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Wa�% 2-+10:استهالك الطاقۀ الفعلی

 75 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

Vac180-250 :الجهد االکهربى

mA10% - +150 : تیار

 ATX: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة PCB: الفینول

gr30 : وزن

C   33 مصباحR
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
C   33 مصباحR



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 CW: رمز اللون

تعیین اللون: شفاف

زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

% + -75– (Lm/W)ضوء فعالیۀ مضیئۀ: 10 

 C°40~20درجۀ حرارة العمل:

Lmتصنیف التدفق الضوئی: ١٤٠-١٦٠

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Wa�% 2-+10:استهالك الطاقۀ الفعلی

 75 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

mA10% - +150 : تیار

 ATX: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة PCB: الفینول

gr30 : وزن

مقاومۀ عالیۀ الختراق الغبار والدهون (لکونها قطعۀ واحدة)

تصمیم جسم أنیق

الحد األقصى لمستوى التعرض                                         20x100مصباح 
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
 20x100مصباح 



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 WW -NW-CW: رمز اللون
تعیین اللون: فضۀ
زاویۀ الشعاع: 80

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون
80 :CRI

7 > :SDCM
0 < R9

(Lm/W) %10+80- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:
Lm110:تصنیف التدفق الضوئی

: :1 C°40~0درجۀ حرارة العمل - 

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ( کَبُّوت)

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

 2Wa�:استهالك الطاقۀ الفعلی

 8 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

 120mA: تیار

قابس کهرباء : یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء

h25000 : فترة الحیاة

مادة الجسم: ABS مطلی

مادة العدسۀ: البولی

AL:نوع المشتت الحراري

gr20 : وزن

18x50مصباح مستطیل
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm) 18x50مصباح مستطیل



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

 WW -NW-CW: رمز اللون
تعیین اللون: فضۀ
زاویۀ الشعاع: 80

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون
80 :CRI

7 > :SDCM
0 < R9

(Lm/W) %10+90- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:
Lm130-120:تصنیف التدفق الضوئی

1 : C°80~0درجۀ حرارة العمل:  -

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ( کَبُّوت)

2Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

 2Wa�:استهالك الطاقۀ الفعلی

 90_+ 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

 110mA: تیار

قابس کهرباء : یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء

h25000 : فترة الحیاة

مادة الجسم: ABS مطلی

PMMA :مادة العدسۀ

AL:نوع المشتت الحراري

gr22 : وزن

ضوء العدسۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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ضوء العدسۀ



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ( کَبُّوت)

7Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Wa�%10�+ 7:استهالك الطاقۀ الفعلی

 85 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

mA10%�+600 : تیار

 ATX: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة PCB: الفینول

gr100 : وزن

 WW -NW: رمز اللون
تعیین اللون: ابیض
زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9
(Lm/W) %10+80- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm650-550:تصنیف التدفق الضوئی

2 : C°40~0درجۀ حرارة العمل:  -

ضوء غطاء المحرك الخطی
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



 
  

All dimension are in millimeters(mm) ضوء غطاء المحرك الخطی



L   80
  

L

المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ

استهالك الطاقۀ المقدر: (وات) 4   %10

استهالك الطاقۀ الفعلی: 3.9 وات

الجهد: 

التیار: 1842 مللی أمبیر

ضریب توان : % 93

ذکر مقبس: 

عمر: 25000 ساعۀ

مادة       :     

مادة الجسم:

الوزن: 12 غرام

NW -NW - CW : رمز اللون
تعیین اللون: ابیض

زاویۀ الشعاع: 140درجه

 2700-6500K  : درجۀ حرارة اللون

80 : CRI

7 > :SDCM

0 < R9
(Lm/W) %10+80- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm650-550:تصنیف التدفق الضوئی

  -2 C°40~0درجۀ حرارة العمل :

 ٢٢٠VAC

نطاق اإلضاءة

±

SM

PCBAL

PC 

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) L   80

  

L نطاق اإلضاءة



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة األجهزة المنزلیۀ( کَبُّوت)

7Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

VCD12 :الجهد االکهربى

mA150 : تیار

قابس کهرباء : یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء

h25000 : فترة الحیاة

ABS :مادة الجسم

PC:غطاء الجسم

gr45 : وزن

 WW -NW-CW: رمز اللون

تعیین اللون: أسود

زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

(Lm/W) %10+850- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm150:تصنیف التدفق الضوئی

1 : C°80~0درجۀ حرارة العمل:  -

ضوء مستدیر
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) ضوء مستدیر



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: تحت الخزانۀ

7Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Wa�%10�+ 7:استهالك الطاقۀ الفعلی

 85 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

mA10%�+600 : تیار

 ATX: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة PCB: الفینول

gr100 : وزن

 WW -NW: رمز اللون

تعیین اللون: أبیض

زاویۀ الشعاع: 140

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

80 :CRI

7 > :SDCM

0 < R9

(Lm/W) %10+80- ضوء فعالیۀ مضیئۀ:

Lm550-650 :تصنیف التدفق الضوئی

2 : C°40~0درجۀ حرارة العمل:  -

ضوء خطی تحت الخزانۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm) ضوء خطی تحت الخزانۀ



بطول 120 و 160 سم
المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: تحت الخزانۀ

7Wa� :مقدار استهالك الطاقۀ االسمی

Wa�%10�+ 7:استهالك الطاقۀ الفعلی

 85 10%(Lm/W) +-:EFFکمیۀ

VCD12 :الجهد االکهربى

mA10%�+600 : تیار

 ATX: (یمکن تغییرها حسب احتیاجات العمالء)قابس کهرباء

h25000 : فترة الحیاة

مادة PCB: الفینول

gr100 : وزن

 WW -NW-CW: رمز اللون

تعیین اللون : فضۀ

زاویۀ الشعاع: 120

 K2700-6500 : درجۀ حرارة اللون

> - 80  : CRI

7 > : SDCM

0 < R9

: (Lm/W) %10+90- ضوء فعالیۀ مضیئۀ  

Lm4500-4000  : تصنیف التدفق الضوئی

     2  C°40~0درجۀ حرارة العمل :

عامل القوى : 0.7<

رمش : < 30%

15% > :THD

ضوء مقذوف
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



 70 

 8
0
 

 1200 

All dimension are in millimeters(mm)
ضوء مقذوف



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة المنزل / المکتب

7Watt:استهالك الطاقۀ االسمی

6.3~7Watt:استهالك الطاقۀ الفعلی

 180~250VAC :الجهد االکهربى 

60mA:تیار 

50~60 Hz:تردد التشغیل 

ABS+AL:مادة الجسم 

-25~50 c °:درجۀ حرارة التشغیل 

 عامل القوى :0.5~0.4

Ip30:درجۀ الحمایۀ 

                                   h25000  عمر:

13*13*5 cm(LWH):أبعاد الصندوق 

                                    gr124  وزن:

Flicker:>30% 
THD : %35 

لون فاتح: بارد / طبیعی / دافئ / أبیض

زاویۀ انتشار الضوء:140

K 6500-2700 : درجۀ حرارة اللون

80< :CRI

7 > :SDCM

-+ (Lm/W)%10 90 :کمیۀ

LM 650-600:سطوع

مصباح سقف مدمج قطر 8 هیالنۀ

 ضمان لمدة 24 شهرًا

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



 
All dimension are in millimeters(mm) مصباح سقف مدمج قطر 8 هیالنۀ



12 
MONTH

المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

التطبیق: إضاءة المنزل / المکتب

 7Watt : استهالك الطاقۀ االسمی

 6.3~7Watt :استهالك الطاقۀ الفعلی

 180~250VAC : الجهد االکهربى  

60mA :تیار   

50~60 Hz :    تردد التشغیل

 ABS+AL : مادة الجسم 

-25~50 c ° :     درجۀ حرارة التشغیل

 عامل القوى : 0.5~0.4

                           Ip30 :     درجۀ الحمایۀ

                                   h25000  عمر:

11*11*4 cm(LWH) :     أبعاد الصندوق

                                          66 gr:     وزن

Flicker :>30%

THD : %>35

لون فاتح: بارد / طبیعی / دافئ / أبیض

زاویۀ انتشار الضوء:140

K 6500-2700 : درجۀ حرارة اللون

80< :CRI

7 > :SDCM

-+ (Lm/W)%10 90 :کمیۀ

 550 LM:سطوع

ضوء السقف المدمج  من قطر8 - اکو
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm)
ضوء السقف المدمج  من قطر8 - اکو



األجهزة المنزلیۀ الصغیرة
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



المواصفات الرئیسیۀ

معلومات تقنیۀ

جهد إمداد اللوحۀ: 180-230 فولت ، 50 هرتز

درجۀ حرارة العمل ، 0.85 درجۀ مئویۀ

0.58x75x49.5 mm:   أبعاد اللوح

التحکم فی سرعۀ المحرك مع ارتفاع تیار التیرستورات

القدرة على التحکم بالموتور حتى 3000 فولت

لدیه انقطاع لطاقۀ اإلدخال إذا زادت درجۀ حرارة المحرك

لون فاتح: بارد / طبیعی / دافئ / أبیض

زاویۀ انتشار الضوء:140

K 6500-2700 : درجۀ حرارة اللون

80< :CRI

7 > :SDCM

-+ (Lm/W)%10 90 :کمیۀ

 550 LM:سطوع

التحکم فی سرعۀ المحرك من حیث الحجم

دعم مستشعر ضغط الشفط

شاشۀ تحذیر عالیۀ الشفط

LED:نوع عرض تحذیر ارتفاع الشفط 
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VC-10 لوحۀ تحکم بالمکنسۀ الکهربائیۀ
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



VC-10 لوحۀ تحکم بالمکنسۀ الکهربائیۀAll dimension are in millimeters(mm)



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

لدیها مفاتیح بوظیفۀ فی وضعین للضغط

لحظۀ وانتظر

استهالك منخفض للطاقۀ

القدرة على تغییر وظیفۀ المفاتیح حسب احتیاجات العمیل

إمکانیۀ التعرف على کل جهاز تحکم عن بعد بواسطۀ الجهاز المستخدم

یحتوي على مصباح یدوي مع استهالك منخفض

استخدام وحدة إرسال ذات نطاق مرتفع واستهالك منخفض للطاقۀ

عدد المفاتیح: 5

نوع المفتاح: ضغط

مزود الطاقۀ: 12 فولت کبطاریۀ عن بعد

أقصى مدى مباشر: 10 أمتار

 ABS+Silicon:مادة الجسم

درجۀ حرارة العمل: 0-85 درجۀ مئویۀ

RFبعید
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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RFبعید



المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

لدیها ثالثۀ أوضاع وظیفیۀ

القدرة على الشحن أو الطاقۀ مباشرة من خالل شاحن الهاتف المحمول

USBلدیه موصل

القدرة على تغییر أو زیادة عدد األوضاع الوظیفیۀ بناءً على طلب العمیل

RFالقدرة على إضافۀ جهاز تحکم عن بعد

لون الخلفیۀ الرئیسی: 3 ألوان

عدد المفاتیح: 1

V5 :مزود الطاقۀ

نوع المفتاح: یلمس

التحکم فی المروحۀ: 5 فولت

 0- 85°C:درجۀ حرارة العمل

مجموعۀ تحکم معطر الهواء
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 
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All dimension are in millimeters(mm) مجموعۀ تحکم معطر الهواء



لوحۀ إضاءة صانع الشاي
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



مجلس تغذیۀ مرشح المیاه
القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



رفع نطاق الزجاج

المواصفات البصریۀ

معلومات تقنیۀ

الوظائف فی الوضع الیدوي والتلقائی

التحکم فی محرك رفع النافذة مع مرحل للسیارات بقدرة 25 أمبیر

لدیها ردود فعل من تیار محرك زجاج الرفع

 watchdogلدیها متحکم مع وظیفۀ الموقت

تحکم محرك نافذة السیارة

12v:جهد إمداد اللوحۀ

0-85 c 0- 85°C:درجۀ حرارة العمل

القائمۀعلى المعرفۀ

شرکۀ ضوء الفوتون 



All dimension are in millimeters(mm)
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رفع نطاق الزجاج



Photonnoorafzar Fusion.Photon@gmail.com WWW.PhotonLW.org0912 182 9448

شركة ضوء الفوتون القائمة

على المعرفة

ایران - طهران - طریق شهید لشجري السریع ، جادة کرمان خودرو ، مدینۀ زاغروس الصناعیۀ ، شارع سانات ، شارع سانات ، 5 بالك 24/1

00982146814762 :فاکس        4-009821461190010   :هاتف
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