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يشكلون حجر األساس لشركة Lumenova منذ 2007.

تعتبر LUMENOVA واحدة من أسرع شركات التصنيع تطوًرا في مجال اإلضاءة عالية 
الجودة التي تعتمد على تقنية LED في وسط أوروبا وغربها بهدف محدد وهو توفير خيارات 

فريدة للعمالء وتقديمها من خالل ما تضفيه من ابتكارات وتطور فريد. 

لقد وضعنا مؤخًرا مجموعة العالمة التجارية الخاصة بنا عقب إرشادات التطوير الناتجة عن 
التعاون الوثيق مع الشركاء حول العالم.

حظت منتجات وحدات إضاءة LED والمدن الذكية وحلول المراقبة بالفيديو الخاصة بنا 
باهتمام كبير كما تلقت تعليقات إيجابية حول تفردها.



إضاءة الشوارع الذكية 
يقدم slControl حل إلضاءة الشوارع الذكية. يمكن تقليل استهالك الطاقة 
وبالتالي تكاليف التشغيل المستمر بشكل كبير، دون المساس بالراحة واألمان 

من خالل الخفت الهادف ألضواء LED. يساعد خفت اإلضاءة باإلضافة إلى 
تقليل استهالك الطاقة على زيادة عمر اإلضاءة ويساهم بشكل كبير في الحد 

من التلوث الضوئي.

يمكن خفت أضواء الشوارع بشكل تلقائي من خالل slControl طالما 
كانت غير ضرورية أو كانت هناك حاجة إلضاءة خفيفة. إذا رصدت أجهزة 

االستشعار مشاة أو راكبي دراجات أو سيارات، يتم رفع كثافة اإلضاءة 
وتكييفها في جزء محدد من الشارع. كما تساعد خاصية االتصال الالسلكي 

القياسي المدمج في توصيل أجهزة االستشعار المختلفة حسب الحاجة.

اتصل بوحدة اإلضاءة

مستقبل إضاءة الشوارع

نظرة عامة على التحكم بإضاءة الشوارع

معلومات حول حالة وحدة الضوء للقيام بأعمال الصيانة االستباقية 	 
والكشف المبكر عن األعطال

تعديل فردي لإلضاءة من خالل خفتها بسهولة	 

قراءة وضع تشغيل وحدة الضوء وضبطه	 

قراءة استهالك الكهرباء وأوقات التشغيل	 

ليس هناك حاجة لالتصال الحلقي ألنه بخاصية استشعار الغروب	 

يجمع بين مزايا كل من التحكم المركزي والذاتي	 

بيانات الوقت الفعلي مع مستويات خفت تعتمد على أوقات اليوم.	 

رصد فعال لدرجة حرارة وحدة اإلضاءة	 

 slConfigurator 
برنامج على الخادم المحلي

وحدة مراقبة شبكة السلكية داخليةبنية تحتية أمنية
ولوحة تحكم 

باإلضاءة

 مراقبة 
المرور

مستشعرات المدينة

جهاز التحكم موّصل شبكات
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مملوءة بغاز األرجون
يمنع األكسدة وتغير لون أضواء 

LED

مخصص ليتناسب مع ظروف 
الطقس القاسية

يحمى استخدام لوحة التحكم في 
.LED التنظيم الحالي وحدات الـ

سهولة التركيب
 يمكن فتحها دون
استخدام أدوات

 الربط الذكي 
ربط للنظام الذكي

الرادار 
مراقبة السرعة وإدارة سالمة الحركة 

المرور وفقًا للقواعد واللوائح

شبكة محلية رادار 
السلكية

كاميرا

نظام وحدات شامل

 Lumenova وحدات إضاءة 
الذكية

 GRPS خدمة حزمة الراديو العامة
)LTE تطور طويل المدى(

سهولة االتصال باإلنترنت	 
تطبيق البنية التحتية األساسية القائمة	 
نقطة وصول شبكة محلية	 
تتم عملية اإلرسال من خالل خدمة حزمة 	 

الراديو العام )GRPS( وعن طريق 
معيار من أحدث معايير االتصاالت 

)LTE( الالسلكية ذات النطاق العريض

شبكة محلية السلكية
خاصية االتصال باإلنترنت	 
تقديم قيمة مضافة للمواطنين والسيّاح 	 

والخدمات الطارئة والمواصالت العامة 
والشرطة، إلخ.

إمكانية الوصول: مجهول، محمي بكلمة 	 
سر، إلخ.

مراقبة بالفيديو
مراقبة الكثافة المرورية والتحكم فيها: 	 

المشاة والمركبات
إدارة تشغيل إشارات المرور	 
 سالسة كبيرة في الحركة عند 	 

التقاطع، إلخ
زيادة سالمة حركة المرور	 

مواصفات فريدة

نظام وحدات الكل في واحد
لضمان تلبية وحدات اإلضاءة 

للمتطلبات الفردية

محرك الضوء 
 وحدات إضاءة 

عالية الجودة
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SmartBoxClassicBox
4 مستويات، إمكانية البرمجة من الموقعمن 0-100% حسب أوقات اليوم الفعليةالتعتيم

في الموقععن بعدبرمجة الجدول الزمني لخفت اإلضاءة

متوفرةمتوفرةحماية ضد زيادة الحرارة

في الموقعالبرمجة والمراقبة الفورية عن بعدالبرمجة والمراقبة

مستشعر األشعة تحت الحمراء ومستشعر الموجات إضاءة تكييفية
غير متوفرمتناهية الصغر

غير متوفرتحكم فوري عن بعدمراقبة استهالك الطاقة

غير متوفرعن بعد بشكل فوريمراقبة االستخدام

غير متوفرمتوفراتصال السكلي

تحقيق أعظم أداء من وحدت اإلضاءة باستخدام وحدات 
SmartBox وClassicBox. تتوفر خاصيةالتحكم عن بعد، 
وإمكانية خفت اإلضاءة من 0-100% حسب أوقات اليوم الفعلية، 
وأجهزة استشعار القرب إلى جانب المزيد من الخصائص األخرى 

التي تضمن توفير إضاءة مميزة. الوحدات المصممة لدمجها 
بسالسة في وحدات اإلضاءة وتوفير التحكم الكامل في أدائها.

ClassicBoxو SmartBox

 تطوير أداء 
وحدات اإلضاءة 

يستخدم لإلضاءة الخارجية والداخلية

في الداخل في الخارج
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ملحقات قابلة للفصل
 إمكانية التركيب
بأوضاع مختلفة

141

121

58

38

17,5 23,8

ClassicBox

موصالت

SmartBox

هوائي

موصالت

االتصال بخادم التحكم
يستخدم SmartBox ترددات السلكية في 
نطاق 2,4 غيغاهرتز مفتوح لالتصال بخادم 
التحكم عبر موصل الشبكات. 
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كفاءة استخدام الطاقة

 نظام التحكم 
بإضاءة الشوارع

عدم وجود حركة مرورية:
يتم تخفيت اإلضاءة بنسبة 
100% 1.1 الواط االحتياطي

حركة المرور )المشاه أو المركبات(:
تبدأ الضوء مع الحركة الديناميكية 

يصاحبه خفت لوحدات اإلضاءة المجاورة.

برنامج ذكي وسهل االستخدام
يتم االتصال بوحدات إضاءة الشارع المجهزة بوحدة SmartBox بشكل تلقائي 

عبر شبكة السلكية. يمكن الوصول إلى الشبكة عن طريق جهاز الحاسب المحمول أو 
التابلت أو دونغل يو اس بي slControl لتهيئة أضواء slControl والتحكم فيها 

ومراقبتها يتم دعم المستخدم ببرنامج ويندوز سهل االستخدام لتوفير نظرة عامة لكل 
شيء. مما يجعل التهييئات المعقدة سهلة وبديهية. يتم تشفير جميع البيانات المرسلة 

لحماية النظام من الدخول غير المصرح به. كذلك يمكن حماية الشبكة باستخدام رمز 
لرقم التعريف الشخصي.

مع نظام اإلضاءة الذكي، تزيد كفاءة استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى %90 
مقارنة بإضاءة الشوارع الـ LED العادية؛ مما يساعد على زيادة عمر 

وحدات اإلضاءة ويقلل من تكاليف الصيانة.

يمكن دائًما تكييف النظام وفقًا لألوضاع الجديدة بحيث يضمن إضاءة مثالية 
 للطريق. وباقتصار زيادة إضاءة قطاع من الشارع على الحد المطلوب، فإن 

ذلك من شأنه الحد من التلوث الضوئي على نحو كبير.

وظائف البرمجيات
قراءة حالة اإلضاءة الحالية	 
قراءة وضبط وضع تشغيل وحدة اإلضاءة بما في ذلك مراحل الخفت البيانية	 
مجموعات منفصلة من وحدات إضاءة الشوارع	 
إظهار وحدات إضاءة الشوارع وتحديد موقعها	 
قراءة أو ضبط أو حفظ أو إعداد وحدة إضاءة واحدة أو المجموعة بأكملها	 
التعرف على احتياجات الطاقة ككل بداًل من وحدة إضاءة واحدة أو المجموعة بأكملها 	 

وتكلفة المزيد

 البوابات
تصل إلى 300م دون 
تحديد مسارات

الخادم
يراقب البوابات 

ووحدات اإلضاءة

التحكم المركزي
مراقبة النظام 
والتحكم فيه عن بعد 

 االتصاالت
المشفرة



8

LED أجهزة تحكم عن بعد اإلضاءة والكاميراتأضواء 
وكاميرات مراقبة تحليلية 

خدمة ما بعد البيعالتكليف والتدريب

نظام كاميرات المراقبة المزودة بالفيديو

 مدينة آمنة – 
مدينة ذكية

 نظام إضاءة ومراقبة شامل مزود بقسم داخلي لتحليل شرائط الفيديو 
يقدم )C3 Vision( مجموعة متكاملة تتميز بالكفاءة من حيث التصميم 

الهندسي والبرمجيات ابتداًء من مرحلة التخطيط حتى التنفيذ. نحن 
الشريك الوحيد لسلسة التوريد الكاملة.

مجاالت التطبيق 
مراقبة حركة المرور	 
اكتشاف حاالت تجاوز السرعة المطلوبة	 
التعرف على أرقام لوحات السيارات	 
 	CCTV كاميرات مراقبة
مراقبة الدخول	 
منع الجريمة	 
الكشف عن الجرائم	 

استخدام تركيبات جديدة لإلضاءات
الخاصة بالشوارع لتوفير

 	LED عدد كاٍف من أضواء
كاميرات مراقبة تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية 	 

CCTV المغلقة
كاميرات مراقبة أمنية/ تحليلية	 
حلول معدة حسب الحاجة	 

شاشة عرض خاصة بمراكز المراقبة
تقدم الشاشة عرًضا كاماًل ومستمًرا لجميع 	 

أجهزة الكاميرا
مزودة بنظام الفيديو	 
نظام تحكم وتحديد للوظائف )على سبيل 	 

المثال جوجل(

كاميرات مراقبة مزودة بنظام الفيديو تخطيط 
المشاريع والهندسة

تخطيط المشروع بما في ذلك نقاط الضوء	 
مجاالت المراقبة	 
متطلبات محددة	 

كاميرات مراقبة مزودة بفيديو تحليلي
مراقبة أمن المنطقة	 
حماية الخصوصية	 
العد	 
التعرف على أرقام لوحات السيارات	 
التعرف على وجوه األشخاص	 



VISكاميرات سرية
 حماية كل شيء خاص بك. 
حتى ما يتعلق بالخصوصية.

تقوم الكاميرات السرية vis بتشفير صور الفيديو الخاصة 	 
بك في نفس اللحظة فور االستشعار اإللكتروني.

تقوم كاميرات المراقبة المزودة بنظام الفيديو بالتعرف 	 
على جميع األشخاص ورصد األحداث المتعلقة باألمن 
ولكن بصورة أقل وضوًحا )بسبب وجود نقاط ضوئية 

في الصورة(.
كل ذلك يضمن الحماية المستمرة لخصوصية األفراد.	 
يتم حفظ الصور األصلية مسبقًا في نظام إدارة الفيديو. 	 

يحظى عدد محدود فقط من األشخاص بإمكانية الدخول.
ال يمكن تعديل بيانات الفيديو النقطية الصغيرة بدون 	 

البيانات األصلية، مما يحافظ عليها ضد إساءة االستخدام.
يسمح البرنامج أيًضا بالتقطيع الجزئي للصور.	 

VISكاميرات مساحية
سالمتك في المساحات القريبة.

باإلضافة إلى سالمتك بقرب الزاوية.

التعرف على األشخاص بجودة عالية لحماية المحيط 	 
الخارجي. 

مصممة لتركيبها في الخارج وال تتأثر بأحوال الطقس 	 
المتغيرة.

تصوير المشاهد عن طريق استخدام 3 مؤشرات فقط.	 
كاميرا مزودة بنموذج التصوير ثالثي األبعاد فضاًل عن 	 

التعرف اآللي على األشياء لتحديدها بدقة.
كاميرا مزودة بأنظمة برمجيات إدارة الفيديو.	 
تسمح دقة تمييز األشياء واألشخاص بإرسال اإلنذار 	 

المباشر إلى مراكز األمن.
أنظمة حسابية حاسوبية قائمة على عدة سنوات من 	 

األبحاث المشتركة مع معاهد البحوث األوروبية 
الرائدة.

VISكاميرات العد
التعرف على األمور الهامة.

يمكنك االعتماد عليها في أمور العد واإلحصاء.

مزودة بنظام التحليل المرئي التلقائي.	 
 حساب عدد األشخاص الموجودين من النواحي 	 

العلوية والجانبية.
تقديم إحصاءات في الوقت الفعلي.	 
 استخالص المعلومات الخاصة بك فيما يتعلق 	 

بالوقت والمكان.
إرسال البيانات للمعالجة الالحقة.	 
عمليات العد غير مقتصرة على تحديد مناطق معينة.	 
التحقق من عمليات العد واإلحصاء في الئحة تنبيهات 	 

برمجيات إدارة الفيديو إذا لزم األمر.
 مزودة بأنظمة حسابية مخصصة لمختلف 	 

أوضاع الكاميرا.
أنظمة حسابية حاسوبية قائمة على عدة سنوات من 	 

المشاريع المشتركة مع معاهد البحوث األوروبية 
الرائدة.

أمن وتحليالت الدوائر 
التلفزيونية المغلقة

برمجيات كاميرات المراقبة المزودة بالفيديو
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وحدات إضاءة عالية الجودة

محرك الضوء

تم تصميم "محرك الضوء" المحكم اإلغالق ليتناسب مع ظروف الطقس 
القاسية. توجد كافة األجهزة اإللكترونية الخاصة بأضواء LED في حيز 

مليئ بالغاز الخامل )األرجون(، الذي يضمن حمايتها من تشكل الجليد 
في الطقس شديد البرودة. أما في الطقس الحار، تتميز وحدات اإلضاءة 

بوجود حل مثالي يتمثل في وجود غاز األرجون مما يوفر العديد من 
المزايا المتمثلة في زيادة القدرة على مقاومة درجة الحرارة الحالية، 

مما له تأثير إيجابي على العمر االفتراضي ألضواء LED، ومن ناحية 
أخرى، فإن اإللكترونيات الحساسة محمية بشكل فعّال من الغبار والرمل. 

يكون محرك الضوء الذكي مزوًدا أيًضا بمجموعة كبيرة من أجهزة 
االستشعار االختيارية مثل: أجهزة استشعار الرادار والحركة ودرجة 

اإلضاءة، فضالً عن أنظمة الكاميرا.

مملوءة بغاز األرجون
LED يمنع األكسدة وتغير لون أضواء

مخصص ليتناسب مع ظروف 
الطقس القاسية

يتم تفريغ الهواء 
بصورة مستمرة

LED العمر االفتراضي ألضواء 
< 100.000 ساعة 

مقاوم للماء
مقاوم لألشعة فوق البنفسجية

ال يوجد تكثيف 

IP67

غطاء محكم 
اإلغالق

تتوفر أيًضا بأشكال أو أحجام 
مختلفة تتناسب مع شتى أنواع 

وحدات إضاءة العمالء.

Ar

الهواء
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إمكانية مزودة بقطعة ربط إضافية تتناسب مع عمود 
يصل حجمه إلى ما يزيد عن 76 ملم

إمكانية مزودة بقطعة ربط إضافية تتناسب مع عمود 
يصل حجمه إلى ما يزيد عن 76 ملم

11

6810

289

603

109

حجم القطب
يصل إلى 60 ملم

حجم القطب
يصل إلى 60 ملم

حجم القطب
ما يزيد عن 76 ملم

217362

452753

81113

CCL035 CCL100 CCL180

وحدات إضاءة خارجية LED عالية الجودة

CCL وحدات إضاءة

هذه األضواء المصممة بشكل رائع يشبه موجات الضوء تتوافق مع 
قوانين الطبيعة. يتم استخدام األلومنيوم المتين كغالف خارجي لوحدات 
اإلضاءة، مما ينتج عنه شكاًل رائعًا يتناسب مع الذوق العصري. متوفر 

بثالثة أحجام )CCL180 CCL100 و CCL035(، لتوفير الحلول 
المثالية لكل مشروع.

يعتمد توفير إضاءة استثنائية بجانب المتانة واألداء العالي في وحدات 
اإلضاءة على محركات الضوء المدمجة المصنوعة خصيًصا لتالئم 
الظروف الجوية القاسية. يسمح التصميم بإضافة مميزات مستقبلية 

أخرى لضمان تلبية وحدات اإلضاءة للمتطلبات الفردية، مثل أجهزة 
المراقبة، والهوائيات، وأجهزة االستشعار، وأجهزة الرادار وخالفه. 

تحتوي وحدات اإلضاءة التي تعمل بكفاءة على جميع المميزات باإلضافة 
إلى ميزة أخرى تتمثل في سهولة إجراء عمليات الفحص أو التركيبات 

الروتينية.



األلوان: غطاء نموذجي مطلي بلون 
األلومنيوم الطبيعي، كما يمكن طالئه بألوان 
مختلفة حسب الرغبة.

توصيالت رأسية 
وأفقية للعمود

بالستيك مقاوم لألشعة فوق البنفسجية مزود 
بمميزات تالئم متغيرات الطقس.

ألومنيوم مقاوم للصدأ والحرارة. 

 زاوية تركيب قابلة للتعديل 
5 درجات بين 0 درجة و ± 20 درجة قابلة 
للتعديل.

ريش تبريدتعمل على تهوية السطح عند نقاط 
الحرارة العالية كما تعمل على زيادة صالبة 
الغطاء.

مقاوم للماء 

 مكان التجهيزات اإلضافية الذكي 
مكان مجهز للوظائف اإلضافية 
المستقبلية مثل أجهزة المراقبة، 
والهوائيات، وأجهزة االستشعار، 
وأجهزة الرادار وخالفه.

تحكم فعّال في درجات الحرارة العالية 
يساهم بشكل كبير في زيادة العمر 
 .LED االفتراضي المتوقع ألضواء

 يوفر الغطاء إمكانية وجود حالتي 
 l "الظالم الدامس" أو "التوقف التام"  

LED CCL وحدات إضاءة خارجية

12

تتميز بسهولة الفتح والتركيب دون 
اللجوء ألدوات مساعدة 

1

2

سهولة الوصول الوصول 
إليها بسهولة إلجراء عمليات 
الصيانة في الموقع أو إزالتها 
من التركيبات إلصالحها في 
مكان آخر.



فوتومترية )جهاز قياس شدة الضوء(

123664عدد وحدات اإلضاءة

يصل إلى 22554 متر طولييصل إلى 12530 متر طولييصل إلى 4386 متر طوليالتدفق الضوئي

يصل إلى 125 لومن/ واطيصل إلى 125 لومن/ واطيصل إلى 125 لومن/ واطالكفاءة

 4000 كلفن درجة الحرارة اللونية
)اختياري 3000 كلفن و 5000 كلفن(

 4000 كلفن 
)اختياري 3000 كلفن و 5000 كلفن(

 4000 كلفن 
)اختياري 3000 كلفن و 5000 كلفن(

)CRI( 75≤ 75≤ 75مقياس التجسيد اللوني ≥

عدسات أكريليك مقاومة لألشعة فوق البنفسجيةعدسات أكريليك مقاومة لألشعة فوق البنفسجيةعدسات أكريليك مقاومة لألشعة فوق البنفسجيةالعدسة

متباينمتباينمتباينانتشار الضوء

الفئة 2الفئة 2الفئة 2السالمة البيولوجية الضوئية

ULOR%0 بدرجة ميل 0 درجة بما يعادل 0%بدرجة ميل 0 درجة بما يعادل 0%بدرجة ميل 0 درجة بما يعادل

الخصائص التقنية

ما يزيد عن 180 واطما يزيد عن 100 واطما يزيد عن 35 واططاقة النظام

تيار ثابتتيار ثابتتيار ثابتمصدر الطاقة

3 واط كحد أقصى3 واط كحد أقصى3 واط كحد أقصىالتحميل على وحدة LED فردية

20 كيلو فولط20 كيلو فولط20 كيلو فولطحماية الجهد الزائد

10 كيلو فولط10 كيلو فولط10 كيلو فولطالوقاية من التيار الزائد عند فتح الدائرة الكهربائية

تعتيم تدريجي 0-100%*تعتيم تدريجي 0-100%*تعتيم تدريجي 0-100%*التعتيم

ما يزيد عن 100000ساعةما يزيد عن 100000ساعةما يزيد عن 100000ساعةالعمر االفتراضي

A+A+A+فئة الطاقة

المواصفات المشتركة

إضاءة الشوارع العامة والطرق الرئيسية الوضعية
والفرعية ومسارات ركوب الدراجات والمشي

إضاءة الشوارع العامة والطرق الرئيسية 
والفرعية ومسارات ركوب الدراجات والمشي

إضاءة الشوارع العامة والطرق الرئيسية 
والفرعية ومسارات ركوب الدراجات والمشي

ME5, ME6, S3-S6ME5, ME6, S3-S6ME5, ME6, S3-S6طبقات اإلضاءة

10-12 متر و12-14 متر **6-8 متر و8-10 متر**4-6 مترارتفاع التثبيت المقترح

الشهادات والمعايير

IP666666

IK080808

المتطلبات القياسية
توصيف عالمة المطابقة األوروبية )CE( / إرشادات الصمام اإللكتروني اآللي / الموثوقية الضوئية )فئة المخاطر 2(

* خيار ClassicBox( SmartBox متوفر مع 4 مستويات من التعتيم.(
** مع عدسات اإلضاءة االختيارية

CCL035CCL100CCL180

IP66IK08A+Arأيزو
:14001
2004

أيزو
:9001
2008

الفئة
2

13



 9.7
IP65كجم A+ArCLASSIC

BOX
SMART

BOX

14

وحدات إضاءة LED خارجية سلسلية

يوفر األداء العالي والرفيع لوحدات إضاءة LED الحل األمثل إلضاءة 
الشوارع، حيث تم تصنيعها للتعليق المركزي مع مرفقات كابل الفوالذ 

المقاوم للصدأ. مع إدماج جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء أو 
الميكروويف للكشف عن الحركة، تعزز وحدة اإلضاءة هذه سالمة 

المدينة وتدعم توفير الطاقة.

غطاء األلمنيوم مطلي كيميائيًا بمسحوق يعزز المتانة ويسمح باختيار لون 
فردي. يتيح التصميم اإلضافات الالحقة التي تشمل أجهزة االستشعار، 

والهوائيات وما إلى ذلك، إلى جانب فتح الوحدات من جانب واحد لسهولة 
الوصول. 

فوتومترية )جهاز قياس شدة الضوء(

ما يصل إلى 36عدد وحدات اإلضاءة

< 100000 ساعةالعمر االفتراضي

 4000 كلفن درجة الحرارة اللونية
)اختياري 3000 كلفن و 5000 كلفن(

كحد أقصى 8800 متر طولي اإلضاءة الحالية

≤ 75دليل ترجيع اللون

عدسات أكريليك مقاومة لألشعة فوق البنفسجيةالعدسة

تناظر أو الالتناظرانتشار الضوء

المواصفات المشتركة

الطرق الشريانية، والطرق المجمعةالتطبيق

ME3-ME5, S1-S3فئات األضواء

6-10 مارتفاع التثبيت المقترح

هوائي

تم طالء الغطاء باأللوان التي 
يحددها العميل

مرفقة مع كابل الفوالذ المقاوم 
للصدأ 8-12 ملم

فتح من جانب واحد 
استشعار األشعة تحت الحمراء أو لسهولة الوصول

الميكروويفللكشف عن الحركة

 محرك 
الضوء

CCH
 ClassicBox إصدار 

SmartBox أو

خارجية سلسلية LED وحدات إضاءة
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المتطلبات القياسية
توصيف عالمة المطابقة األوروبية )CE( / إرشادات الصمام اإللكتروني اآللي )EMV(/ الموثوقية الضوئية )فئة المخاطر 2(

إلكتروني

يصل إلى 70 واطاستهالك الطاقة

A+فئة كفاءة الطاقة

 انخفاض 
الكفاءة

 التعتيم المستمر %100-0
حتى 100000 ساعة

VAC 290-90; 47-63 هرتزالجهد التشغيلي

4
0

0

400400

80

110
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تقاطع السكك 
الحديدية وغيرها 

الكثير!

المناطق الحضريةالمناطق الصناعية شارع

 iPole 
 إلكترونيات 
)اختيارية(

هوائي

السلكي اتصال

وحدة المراقبة بالفيديو
مدير الفيديو، تحليالت الفيديو، وحدات اختيارية 
وأجهزة استشعار

عالي الدقة
LED محرك

 PTZ مضمنة كاميرا
IP الخفية وكاميرا

)Full HD 1080(

مزايا: 
مضمنة كاميرا IP الخفية	 
إضاءة LED مثالية	 
كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة CCTV وخاصية التحليالت	 

عقل المدينة اآلمنة
تعزيز القيادة والسيطرة على المدينة أو المؤسسة بواسطة الدوائر التلفزيونية 	 

المغلقة
إحصائيات الحماية من الجرائم والمخالفات المرورية	 
حلول الدوائر التلفزيونية المغلقة مخصصة مزودة بخصائص اختيارية للكاميرا 	 

/ الفيديو / المراقبة
تنظيم المرور )استشعار سرعة السيارة، التعرف على لوحات أرقام السيارات، 	 

قسم مراقبة الحركة(

حجم العمود
يصل إلى 60 ملم 12

إنارة الشوارع بكاميرات خفية

Athina

نظرة عامة عن المواصفات

230 فولت / 50 هرتزاإلمداد الرئيسي

10 كيلوفولتالحماية من الجهد العالي

1-10 فولتمفتاح LED لخفت اإلضاءة

868 ميجا هرتز شبكة ذاتية اإلصالحاتصال اإلضاءة بموجة تردد الراديو

اتصال الدوائر التلفزيونية المغلقة بموجة تردد 
الراديو

موجة تردد الراديو 1,9 -5,9 جيجا هرتز

-25 درجة مئوية / 40 درجة مئويةمعدل درجة الحرارة المحيطة

-55درجة مئوية / 40 درجة مئويةمعدل درجة حرارة المنطقة القطبية المتطرفة

-25 درجة مئوية / 55 درجة مئويةمعدل درجة حرارة المنطقة االستوائية القصوى

2 ريالي 10 أمبيرخاصية تبديل الحمل

جهاز استشعار الضوءمضاعفة

تجمع Athina بين خدمات القيمة المضافة المخصصة إلى جانب 
نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة غير المرئي )الصوت والفيديو( لتوفير 

"السالمة واألمان" عن طريق البنية التحتية لإلضاءة الخارجية التي تقدم 
مزيًجا مثاليًا من اإلضاءة )LED(، واالتصال )عملية االطالع واألشغال 
العامة، ونظام التشغيل، والسالمة العامة، وقاعدة البيانات العامة، ومركز 
إدارة شبكة االتصال، وما إلى ذلك(، وتقنية المعلومات المتطورة )غرفة 

التحكم(. 



يُعد نظام اإلضاءة Qbiss One أحد العناصر الجاهزة المزودة 
بأضواء LED المتكاملة. مزود بوحدات إضاءة LED ذات الطاقة 
المنخفضة، والفعالة، وطويلة األمد، في مجموعة واسعة من األلوان 
واألشكال الستخدامها في العديد من األغراض المختلفة. يتميز نظام 
Qbiss One بعناصره المعيارية والمتكاملة التي تضمن التكامل 

الكلّي السلس إل جانب العناصر الجمالية. يمكن تثبيت وحدات إضاءة 

LED في كل من الفاصل الرأسي واألفقي لضمان استخدامها في 
األغراض الجمالية والعملية. ظهر نظام Qbiss One نتيجة التعاون 

.Lumenova و Trimo بين كل من

A+Ar IP65

فوتومترية )جهاز قياس شدة الضوء(

< 100000 ساعةالعمر االفتراضي

 األبيض 4000 كلفندرجة الحرارة اللونية
 )اختياري 3000 كلفن و 5000 كلفن(

واأللوان األخرى متوفرة

إلكتروني

2–3 واط / مˇاستهالك الطاقة

A+فئة كفاءة الطاقة

24–27 فولت تيار مباشرالجهد التشغيلي

المتطلبات القياسية
توصيف عالمة المطابقة األوروبية )CE( / إرشادات الصمام اإللكتروني اآللي )EMV(/ الموثوقية الضوئية )فئة المخاطر 2(

عنصر واجهة LED الزخرفية 

Qbiss One

300

26

20

R 2000 ملم
أو أكثر

17
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يصل إلى مسافة اجمالية 200 م

إضاءة LED الخطية

Dreamline

يمثل DREAMLINE نظام إضاءة LED مبتكر لحيز األمتعة، توفر 
حلول تطبيقات اإلضاءة المثالية للهايبرماركت ومركز التسوق ومتجر متعدد 

الفروع وسوبر ماركت، وكذلك للمستودع والتعليم والتطبيقات الصناعية.

يتكون النظام من الكابالت الحديدية والوحداتالكابالت الحديدية 
والوحدات والملحقات. تتوفر الكابالت في أقسام إضافية اختيارية 

توفر الطاقة وإشارات التحكم لوحدات اإلضاءة. يتم تقسيم الوحدات 
إلى نوعين: وحدات لإلضاءة ووحدات للوظائف األخرى. كما يشتمل 

النظام أيًضا على بث حي وموقفات طرفية، ومجموعات تعليق متنوعة 
 X و T و L ومجموعات تركيب سطحية، باإلضافة إلى موصالت عقدة

للوصالت متعددة االتجاهات.

الكابالت الحديدية 
DREAMLINE يتطلب الحد األدنى من وصالت األسالك مقارنة بتركيب وحدات 
اإلضاءة الفردية. وبذلك يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف العمالة والجهود. تتوفر 
سكة التثبيت بطول 1.2 أو 1.5 م أو 2.4 م أو 3.0 م ليتم اختيارها وفقًا للمتطلبات 

المكانية والتكوينية

الكابالت الحديدية

LED وحدة

شبكة أسالك 
يتم توصيل األسالك أثناء التصنيع مع 5 أو 7 
أو 11 عمود مزودة بموصالت مثبتة تمّكن من 
التوصيل السريع، بدون أدوات اتصال لطرق 

متعددة من سكة التثبيت 

5 أعمدة

7 أعمدة

11 عمود

توزيع اإلضاءة 
يسمح بـ 6 توزيعات مختلفة 
لعدسات اإلضاءة ليتم تثبيت 

DREAMLINE في أي مكان 
تطلبه إلى ارتفاع يتراوح من 3 إلى 

20 متًرا.

90 درجة120 درجة

30 درجة60 درجة

غير متماثلمزدوج غير متماثل
R أو L



الخواص التقنية

T03A12LT03A15Lالموديل

1437 مم1150 ممالطول

ألومنيومألومنيومالمادة

حجم المنتج
)الطول* العرض* 

االرتفاع(
1437* 64.5* 20 مم1150* 64.5* 20 مم

72 واط كحد أقصى48 واط كحد أقصىالطاقة

الفولت
100~220 فولت أمبير

50/ 60 هرتز

100~220 فولت أمبير

50/ 60 هرتز

كحد أقصى 6200 متر منفذ لومن
كحد أقصى 8900 متر طوليطولي

)PF( 0,97≤ 0,97صورة فرنزل ≥

مقياس التجسيد اللوني 
)CRI(8383

6500K-30006500K-3000درجة الحرارة اللونية

2.1 كجم1.7 كجمالوزن

20

64,5

IP20IP56SMART
LINK

وحدات إضاءة قابلة للتبديل

19

اجعل وحده التحكم باإلضاءةذكية، تعمل 
على تحسين وظائفها باستخدام الصندوق 

الذكي SmartBox. استخدم 
الصندوق الذكي والهوائي في إضاءة 

Dreamline، أو قم بدمجها في وحدة 
اإلضاءة الموجودة لديك. 

التثبيت بدون أدوات

ملحقات تثبيت

موصالت عقدة

ملحقات مطورة

الملحقات

LED وحدة
 بدون فجوةمتميز 

تصميم نظام قفل بالسحب والدفع
Tridonic موصل

غطاء ألومنيوم

يصل إلى 140 
لومن/ واط

1150 أو 1437



 LED باالستعانة بأحدث التصاميم الفنية و وتقنية "CCG" م نظام ُصّمِ
المتطورة. هذا هو الحل األمثل إلضاءة المناطق الداخلية والخارجية 

المبنية بارتفاع منخفض مثل الجراجات تحت األرض وأماكن انتظار 
السيارات وغير ذلك. كما صمم نظام "CCG Smart" إلضاءة فعالة 

بساحات انتظار السيارات حيثما يقتضي األمان.

يمنع ملء غطاء وحدة اإلضاءة بغاز خامل )أرجون( من حدوث تكثيف 
بالداخل وبالتالي ضمان تشغيل أطول لوحدات إضاءة LED. يتم دمج 
شريحة SLC الرئيسية بوحدة إضاءة "CCG". وهذا يسمح للمستخدم 

قراءة بيانات الطاقة وخفتها 0-100%. ويضمن النقل الالسلكي للبيانات 
تشغيل مالئم وسلس لمختلف إعدادات التطبيق واإلعدادات المسبقة. 

كما أن نظام "CCG Smart" مزود بأجهزة استشعار حركة حسب 
االختيار.

الخواص التقنية

تيار كهربائي بحد أقصى 35 واططاقة النظام

VAC 290-90; 47-63 هرتزمصدر الطاقة

5.8 واط كحد أقصىالتحميل على وحدة LED فردية

التخفيت المتواصل 0-100%إمكانية التخفيض

تصل إلى 3.75 كيلو فولت و 10 كيلو فولت حماية الجهد الزائد
حسب االختيار

نوع H07 مزود بأربع أسالك ويبلغ طوله كابل التوصيل
250

< 100.000 ساعةالعمر االفتراضي

A+فئة الطاقة

الخواص العامة

أماكن انتظار السيارات تحت األرض وجراج السيارات التطبيق
وسقف المدخل والمراكز اللوجستية والمخازن وورش 

المصانع.

2.5- 5 م ارتفاع التثبيت المقترح

وحدات إضاءة LED بالجراج

CCG
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فوتومترية )جهاز قياس شدة الضوء(

6عدد وحدات اإلضاءة

يصل إلى 2900 متر طولي التدفق الضوئي

تصل إلى 83 متر طولي/ واطالكفاءة

4000 كيلو )3000 كيلو و5000 كيلو حسب درجة الحرارة اللونية
االختيار(

)CRI( 75مقياس التجسيد اللوني ≥

6 عدساتالعدسة

انتشار الضوء

الفئة 2السالمة البيولوجية الضوئية

الخواص التقنية

سبيكة ألومنيوم مزودة بغالف خارجي مطلي الغطاء
 )PMMA( بمادة البولي ميتاكرليت الميثيل

ومغلقة بإحكام مملوءة بغاز األرجون.

عالمة الحماية العالمية 65فئة الحماية

Ik 08المتانة الميكانيكية

153 163

104

غطاء مزود بنظام طاقة متكامل
وحدة اإلمداد وشريحة SLC الرئيسية

IK08الفئة
الثانية

أيزو
:14001
2004

أيزو
:9001
2008

IP65

A+ArSMART
LINK

 العمر االفتراضي
< 100.000 ساعة 

 مملوءة بغاز 
األرجون

 الكفاءة
تصل إلى 83 متر طولي/ واط

تشغيل إضاءة األسطح ذات االرتفاع 
المنخفض.

نظام إضاءة موحد وتوزيع إضاءة على نطاق واسع.
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وحدات اإلضاءة الحسية

أوشن آند ليك

22

تصميم ابتكاري لوحدات إضاءة LED العاكسة والتي تجسد من خاللها 
أوشن آند ليك فلسفة التصميم - اإلضاءة العاكسة. يشكل عرًضا فنيًا حسيًا 
يشعرك بالراحة داخل أرجاء المنزل كغرفة المعيشة أو بجانب السرير أو 

في أماكن العمل كالمكتب أو الفندق. ساعدت إشارات اللمس الملحقة بمقبس 
الكهرباء أو خيار البطاريات القابلة إلعادة الشحن على سهولة التحكم 

والشحن.

أوشن 
سطح مضلع

 ليك
سطح ناعم

124124

112112

0.94

ضبط اإلضاءة من خالل اللمس

وحدة إضاءة LED بيضاء مريحة
تدفق اإلضاءة: 200/ 250 متر طولي

نقر ال تشغيل / إطفاء المصباح ب



اختر لونك المفضل أو قم بإضافة شكل 
زخرفي

خيار وحدة إضاءة ليك فالكون بيضاء 
حسب اللون المفضل مزودة بزخرفة 

مصممة حسب طلب العميل.

يمكن خفت اإلضاءة أو زيادتها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها باستخدام حركات يدوية مسلية 
أو من خالل الضغط.
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أوشن 

ليك

التحكم في اإلضاءة باستخدام إشارات اللمس

اللمسة األولى
تشغيل

اللمسة الثانية
إيقاف تشغيل

اللمسة األولى
زيادة مستوى الطاقة

التعليق الثاني
خفض مستوى الطاقة

األلوان األساسية

 التعبئة 
والتغليف المتميز

خيارات خاصة

أسودالنيكل األسودذهبي أزرق أحمر أخضرأبيض

خياران متاحان: الشحن باستخدام مقبس الطاقة أو خيار 
البطاريات القابلة للشحن )شحن ذاتي لمدة 7 ساعات( 



Lum. يحظر االستخدام المتكرر والبديل إال بموافقة 
enova S

o
lutio

ns G
m

b
H

حقوق الطبع والنشر 
ت الفنية.

ب التعديال
خطية مسبقة. حس

E
N

-20
18

-0
4

, d
esig

n: trib
ar.si

VIP-VIRANT GROUP
ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وسلوفينيا واإلمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة

www.lumenova.net

ألمانيا 
Lumenova Solutions GmbH 

Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 

Germany

هاتف 29078-10 8031(0) 49+
فاكس 29078-09 8031(0) 49+

info@lumenova.net

سويسرا
Lumenova AG 

Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 

Switzerland

هاتف 1000 798 41(0) 41+
فاكس 1001 798 41(0) 41+

info@lumenova.net

سلوفينيا 
Lumenova d.o.o.

Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 

Slovenia

هاتف 270 2005 1(0) 386+
فاكس 280 2005 1(0) 386+ 

info@lumenova.net


