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 عذاداث َبضٍت كهشبائٍت و يٍكاٍَكٍت و عذاداث عًم
 انسعش قابهٍت انخصفٍش قابهٍت انعٍاس انفىنج عذد انخاَاث انُىع انطشاص

W  16.20 ً220 6 َبضً يٍكاٍَك V / AC - - 1 275 

B  18.10 ً220 7 َبضً يٍكاٍَك V / AC - - 1 500 

W  15.21 ً220 5 َبضً يٍكاٍَك V / AC - 625 1 َعى 

B  16.21 ً220 6 َبضً يٍكاٍَك V / AC - 870 1 َعى 
DvBva 15.33 ً220 5 َبضً يٍكاٍَك V / AC 500 9 َعى َعى 

 
 

901 

قابم نهعٍاس و   –ٌعذ حصاعذٌا أو حُاصنٍا - AC/DC 220   12 - خاَاث   6عذاد َبضً إنكخشوًَ 

سشعت انعذ  –و ححذٌذ صيٍ أيش انخشج ( نق يفخىح أو يغ) انخصفٍش يع اخخٍاس َىعٍت حًاس انخشج 

 LCDشاشت    -يع راكشة نحفع األسقاو انًعذودة فً حال اَقطاع انخغزٌت انشئٍسٍت   - HZ 30حخى

 

 

5 000 

 
 

715 
 

عذاد إنكخشوًَ أو يؤقج صيًُ أو عذاد   – V/AC 220      -خاَاث   5عذاد َبضً إنكخشوًَ 

ثُائً االحجاِ يع إيكاٍَت إجشاء قفم نألصساس األيايٍت نًُع  -  KHZ  10سشعت انعذ حخى –ربزبت 

 LEDشاشت     –إيكاٍَت اخخٍاس انخصفٍش إيا ٌذوٌا أو آنٍا  –حغٍش انبشَايج يٍ قبم أي شخص أخش 

 

7 500 

 

904 
ححكى بشقًٍٍ 

  حًاسٍٍ خشج

و عذاد ربزبت عذاد إنكخشوًَ أو يؤقج صيًُ أ – V/AC 220     -خاَاث   6عذاد َبضً إنكخشوًَ 

ثُائً االحجاِ يع إيكاٍَت إجشاء قفم نألصساس األيايٍت نًُع حغٍش  -  KHZ  10سشعت انعذ حخى –

 LCDشاشت   –إيكاٍَت اخخٍاس انخصفٍش إيا ٌذوٌا أو آنٍا  –انبشَايج يٍ قبم أي شخص أخش 

 

8 050 

 

717 
ححكى بشقًٍٍ 

  حًاسٍٍ خشج

عذاد إنكخشوًَ أو يؤقج صيًُ أو عذاد ربزبت  – V/AC 220     -خاَاث   6عذاد َبضً إنكخشوًَ 

ثُائً االحجاِ يع إيكاٍَت إجشاء قفم نألصساس األيايٍت نًُع حغٍش  -  KHZ  10سشعت انعذ حخى –

 LEDشاشت   –إيكاٍَت اخخٍاس انخصفٍش إيا ٌذوٌا أو آنٍا  –انبشَايج يٍ قبم أي شخص أخش 

 
8 050 

 

905 
يحاوس يع إظهاس   8يع َقطخٍٍ ضبظ ل    -   V/DC  30  10   - خاَاث   5عذاد َبضً إنكخشوًَ 

 LCDشاشت   –   KHZ  3,5سشعت انعذ حخى   –عذد ساعاث انعًم يع يؤشش نسشعت انذوساٌ  

 

15 000 

 

H  57.72 220 عذاد ساعت عًم  V/AC  700يع إطاس 

H  57.72 30 –10 عذاد ساعت عًم V/DC 1750 يع إطاس 
 

 V/DC 24x48 4 500 24عذاد سشعت دوساٌ  136
 

 

 (  اَكىدس) يىنذ َبضاث إنكخشوًَ 
 

 انسعش عذد انُبضاث قطش انًحىس انُىع انطشاص

 mm 100 10 150  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 5802.1271.100

 mm 200 10 150  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 200 .5802.1271

 mm 360 10 150  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 360 .5802.1271

 mm 500 10 150  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 500 .5802.1271

 mm 1000 11 000  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 5802.1271.1000

 mm 1250 13 200  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 5802.1271.1250

 mm 1500 13 200  10 حصفٍشثُائً االحجاِ يع  5802.1271.1500

 mm 2500 23 100  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 5802.1271.2500

 mm 5000 25 300  10 ثُائً االحجاِ يع حصفٍش 5802.1271.5000
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