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6
رنگ

سفید، کرم، 
آلومینیوم، برنز، 

استیل و دودی

=+

2
طرح

15
عملکرد اصلی

خلق محیطی مناسب برای راحتی بیشتر
سری محصوالت آسفورا با خلق فضاهای نوری متناسب و منحصر به فرد 
برای هر اتاق در هر ساعت از روز به شما این امکان را می دهد که نهایت 

لذت را از فضای داخلی خانه خود ببرید.
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آسفورا زندگی را آسان می سازد...

روشنایی و راحتی

Lighting
and Comfort

کلید چراغ دار
کلید را در تاریکی به راحتی پیدا 

می کنید.

کرکره های برقی
نور طبیعی اتاق را متناسب با 
محیط و خواست شما تنظیم 

می کند.

کلید با عالیم مختلف
راهی هوشمندانه برای پیدا 

کردن کلید مناسب

دیمر
به شما امکان می دهد به 

سادگی فضایی با نور مناسب 
خلق کنید.

تا %20

صرفه جویی در

انرژی
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انواع عملکردها و امکانات

ConnectivityAsfora makes the life easier

آنتن سه فیشه
TV/SAT/RADIO

دسترسی به همه رسانه های 
مورد نیاز از طریق یک پریز.

تلفن و شبکه
Socket RJ45+RJ11

تلفن، کامپیوتر و یا کنسول بازی را 
به خروجی بزنید و ارتباط خود را با 

دنیای دیجیتال حفظ کنید.

پایه استریو صوتی
به شما امکان می دهد تا از 

موسیقی توسط یک منبع در 
کل خانه لذت ببرید و سیم کشی 

اضافه را درون دیوار، دور از دید 
نگه دارید.
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پریز برق درب دار
ایده  آل برای خانواده ها با 

بچه های کوچک

IP 44 پریز برق
ضد آب برای نصب در 

حمام، محیط های مرطوب و 
محیط های باز

ایمنی و کیفیت پایدار

 Lasting quality
and Safety

هنگام  در  سهولت  برای  آسفورا  کادرهای 
در  آراسته  و  مرتب  ظاهری  ارایه  و  نصب 
فضای خانه و در محیط کار طراحی شده اند 
و جایگذاری چند کلید و پریز با عملکردهای 

متفاوت تنها در یک کادر امکانپذیر است.
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دیاگرام سیم کشی در پشت 
مکانیزم ها، دقت سیم کشی 

را چندبرابر می کند و از اشتباه 
جلوگیری می کند.

صفحه های پوشیده از 
استیل گالوانیزه شده در برابر 

خمیدگی و زنگ زدگی به 
شدت محکم و مقاوم اند.

ورودی سیم ها به گونه ای 
شکل دهی شده اند که، سیم را 
می توان با سهولت بیشتری در 

پایانه ها تعبیه نمود. قسمت بدون 
روکش سیم در زیر عایق بندی 

قرار گرفته و لذا از اتصال کوتاه 
جلوگیری می شود.

مجرای ورودی قیف شکل 
که سیم ها را درست به پایانه 

هدایت می کند.

پایه های نصب پریزهای آسفورا 
بلند و مستحکم هستند تا در برابر 

صدها بار باز و بسته شدن در 
طوالنی مدت مقاوم باشند.

چنگک ها برای ایمنی در هنگام 
تماس با دست با پالستیک پوشیده 

شده اند.

در یک راستا بودن خروجی ها 
این امکان را می دهد که همه 

سیم ها در یک اندازه و یک بار 
برش زده شوند.

وجود سوراخ هایی در 
صفحات پایه برای باال بردن 

دقت نصب در هنگام تراز 
کردن

امنیت قبل از هر چیز

نصب آسان و سریع

استحکام و قابلیت اطمینان

آخرین  با  مطابق  آسفورا  محصوالت  تمامی 
استانداردها و از مواد اولیه بادوام ساخته شده اند. 
طوالنی  در  روزمره  استفاده  برای  که  منظور  این  به 

مدت پاسخگوی نیاز شما باشد.

از  شما  که  ساختی  و  کیفیت  آسفورا  محصوالت 
اشنایدرالکتریک انتظار دارید را فراهم می کند.
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شرح محصول

کلید
یک پل ساده

دو پل ساده
یک پل تبدیل ساده

یک پل چراغ دار
یک پل تبدیل چراغ دار

پریز
پریز برق ساده

پریز برق ارت دار
پریز برق درب دار

پریز برق محافظ کودک
پریز برق  ارت دار و محافظ کودک

شاسی
شاسی زنگ ساده

شاسی زنگ چراغ دار
شاسی چراغ دار با عالمت راه پله

دیمر
دیمر 300وات

دیمر 600 وات
دیمر 600 وات چراغ دار

شبکه و تلفن
تلفن یک فیشه

تلفن دو فیشه
تلفن و کامپیوتر

کامپیوتر تک فیشه
کامپیوتر دو فیشه

آننت
آننت تک فیشه ماهواره انتهایی

آننت تک فیشه تلویزیون انتهایی
آننت تک فیشه تلویزیون میانی

آننت دو فیشه تلویزیون و ماهواره انتهایی
آننت دو فیشه تلویزیون و ماهواره میانی

آننت سه فیشه تلویزیون، ماهواره و ماهواره انتهایی

شماره فنی

EPH01003XX
EPH03003XX
EPH04003XX
EPH14003XX
EPH15003XX

EPH30001XX
EPH29001XX
EPH31001XX
EPH29002XX
EPH31003XX

EPH08003XX
EPH16003XX
EPH19003XX

EPH66001XX
EPH64001XX
EPH65001XX

EPH41001XX RJ11
EPH42001XX RJ11
EPH49001XX RJ45 cat5e UTP & RJ 12
EPH47001XX RJ45 cat6 UTP
EPH48001XX RJ45 cat6 UTP

EPH37001XX 1dB
EPH32001XX 1dB
EPH32003XX 8dB
EPH34001XX 1dB
EPH34003XX 8dB
EPH36001XX 1dB

جریان نامی

10 AX
10 AX
10 AX
10 AX
10 AX

16 A
16 A
16 A
16 A
16 A

10 A
10 A
10 A

20-315 VA
40-600 VA
40-600 VA

راهنمای انتخاب محصوالت آسفورا 
سری کلید پریز

مکانیزم
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شماره فنی

EPH58002XX
EPH58003XX
EPH58004XX
EPH58005XX
EPH58006XX
EPH58102XX
EPH58103XX

EPH57001XX
EPH13003XX

XX
21
23
61
69
62
71

شرح محصول

کادر
کادر دوتایی افقی

کادر سه تایی افقی
کادر چهارتایی افقی

کادر پنج تایی افقی
کادر شش تایی افقی
کادر دوتایی عمودی

کادر سه تایی عمودی

تجهیزات جانبی
پایه استریو صوتی

شاسی کرکره برقی

کد رنگ
سفید

کرم
آلومینیوم

برنز
استیل
دودی

راهنمای انتخاب محصوالت آسفورا 
سری کلید پریز

مکانیزم
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