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10 سنوات
من التميز

يعتمد المئات من العمالء حول العالم على تقنية Valoya منها  من أكبر  شركات زراعية في العالم.

ويتلقى عمالؤنا دائما دعما ورعاية من فريق علماء األحياء لدينا بإعطائهم أساس زيادة مبيعاتهم.

Valoya فريق -

نعكف منذ عام  على إنتاج أفضل مصابيح LED للزراعات المغطاة في السوق لتمكين المزارعين من 
زيادة اإلنتاجية والجودة وتوفير الطاقة.

 LED وقد استعنا بواحدة من أهم براءات االختراع في مجال اإلضاءة البستانية لنصبح رواًدا في حلول مصابيح
عالية الجودة للزراعات المغطاة.

تجربة
على النباتات

بلد بيع المنتجطيفا مختبر
بها حتى اآلن

براءة ممنوحة

51460+50+100



اختر الطيف المناسب الحتياجاتك

أطياف LED من 
Valoya

ضوء شمس ُمحسن لالستخدامات البحثية والبستانية 
التجارية.

جميع مراحل النمو

نطاق متوازن من األطوال الموجية من األشعة فوق 
البنفسجية إلى معدل تدفق مناسب لجميع مراحل النمو، 

وقد تم اختبار هذا النطاق وثبت تناسبه مع معظم النباتات 
 Solray المزروعة في جميع أنحاء العالم. ويعمل طيف

كمصدر وحيد للضوء أو ضوء تكميلي.

طيف واسع مشابه ألشعة الشمس لألغراض البحثية 
والتكنولوجيا الحيوية.

جميع مراحل النمو

طيف يضيء حجيرات وصوبات أكبر الجامعات والمعاهد 
البحثية والشركات الزراعية في العالم.

 NS12 / )الصف العلوي( NS1 يعرض الجدول أدناه بيانات طيف
)الصف السفلي(.

اختر الشكل المناسب الحتياجاتك
مصابيح LED من 

Valoya

لمعرفة الطيف 
المتاح في سلسلة 

معينة من  المنتجات 
يرجى االطالع على 

المواصفات الفنية 
المفصلة في الصفحات 
- من هذا الكتيب.

 يرجى التواصل بنا عبر 
 sales@valoya.com

لالستعالم عن األطياف المخصصة.

تعرض هذه الجداول القيم النموذجية.
وقد توجد بعض التباينات بين األطياف 

في مختلف نماذج التجهيزات بسبب 
.LED اختالف شكل مصابيح

الغرف والحجيرات المخصصة لزراعة 
األنسجة والزراعة العمودية.

غير معتم • 
نحيفة، قابلة للتعديل• 
 •IP64

الغرف والحجيرات المخصصة لزراعة 
األنسجة والزراعة العمودية.

معتم• 
 •IP66

L سلسلةC سلسلة

Solray®NS1
NS12

الغرف والحجيرات المخصصة للزراعة 
العمودية والصوبات الزراعية وهجين 

.HPS

معتم• 
 •IP67

الصوبات الزراعية والغرف والحجيرات 
.HPS وهجين

غير معتم• 
مسلسل• 
 •IP66

.HPS الصوبات الزراعية وهجين

معتم• 
طاقة عالية• 
 •IP55

طيف للنمو الخضري والنمو التوليدي القوي.

النمو الخضري، اإلزهار، زراعة األنسجة، 
االنتشار

تم تصميمه وثبتت كفاءته في سرعة تعزيز 
الكتلة الحيوية للنباتات وحث اإلزهار.

BX سلسلةBL سلسلةRX سلسلة

AP67

طيف لنمو خضري قوي.

النمو الخضري

تم تصميمه وثبتت كفاءته في سرعة تعزيز 
الكتلة الحيوية للنبات وزراعة نباتات مشبعة 

بالنكهة والمكونات الغذائية. مثالي لزراعة 
الخضروات الورقية.

AP673L

طيف لتحسين عملية التنشيط بالبرد واإلزهار 
وإطالة السيقان.

التنشيط بالبرد، اإلزهار، نمو الجذور

مصمم لتعزيز علمية التنشيط بالبرد من خالل 
تقليل مدة حث اإلزهار. عمر أطول للنباتات، مع 

نمو ُمحسن بتشكيل كرة جذرية قوية.
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L سلسلة

يسمح عامل الشكل T8 بتركيب السلسلة L في تركيبات أنابيب الفلورسنت دون تعديل )تركيبات مزودة بكابح مغناطيسي(. وتعد خيارات التركيب األخرى أقل تكلفة 

.IP64 ومزودة بأغطية طرفية سهلة التثبيت بدرجة حماية

االستخدامات النموذجية  •
الزراعة العمودية، زراعة األنسجة، حجيرة الزراعات المحمية

شدة الضوء في االستخدامات النموذجية   •
/ ثانية   ~  ميكرو مول/ م

الملحقات  •
مجموعة أغطية طرفية اختيارية من Valoya بمدخل حماية يتاح عند 

الطلب.

)IP64( اختياري
فردي 

)IP64( اختياري
سلسلة

ما يصل إلى  مصباح 
متصل بكبل تيار كهربائي 

واحد

L10L14L18L28L35

NS12NS12AP67AP67, AP673L, G2, NS12األطياف المتاحة

 وات وات وات وات واتاستهالك الطاقة

/ هرتز( ،  فولت تيار متردددخل الطاقة ) -

. رطل(الوزن . رطل(, كجم ) . رطل(, كجم ) . رطل(, كجم ) . رطل(, كجم ) , كجم )

األبعاد )الطول / القطر(
 Ø / ملم  Ø / ملم  Ø / ملم  Ø / ملم  Ø / ملم 

.  Ø / بوصة ..  Ø / بوصة ..  Ø / بوصة ..  Ø / بوصة ..  Ø / بوصة .

 م ) بوصة(طول الكبل الفردي بطرف مغطى

الشهادات / االعتمادات
 RoHS متوافق مع ،CE عالمة

UL/CSA مختبر ومعتمد من

, م ) بوصة(المسافة من النباتات )الموصى بها(  <

% عند االستخدام لمدة  ساعة، االستخدام النموذجي  ساعةتراجع شدة الضوء بحد أقصى 

,  ميكرو مول/ وات )حسب الطيف(فعالية الضوء ) -  نانومتر( ما يصل إلى 

- – + درجة مئوية ) –  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

غير محمي بدون وجود غطاء طرفيالحماية من الماء والصدمات
IP64 بغطاء طرفي: محكم ضد الغبار ومقاوم لرش المياه من أي اتجاه

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warranty.الضمان

 قطعة قطعة قطعة قطعة قطعةالحد األدنى للطلب

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من



C سلسلة

تعد سلسلة C مثالية لغرف الزراعات المحمية واالستخدامات األخرى التي يلزم فيها توافر إضاءة شديدة. وتكون مصابيح سلسلة C نحيفة للغاية وخفيفة الوزن، وهو 

ما يجعلها سهلة التركيب حتى في األماكن ذات المساحات المحدودة والضيقة للغاية. ويقلل معامل شكل القضيب من تأثير الظل، مما يجعله مثالًيا لحلول الزراعة 

العمودية المختلفة.

االستخدامات النموذجية  •
غرف الزراعات المحمية، الزراعة العمودية  

شدة الضوء في االستخدامات النموذجية   •
/ ثانية   ~  ميكرو مول/ م

الملحقات  •
 .LED يوجد خطاطيف قياسية ومحرك

الخطاطيف االختيارية متاحة للطلب.

اختياريةقياسية

C65C75C90

AP67, AP673L, NS12AP67, AP673L, NS12AP67, AP673L, NS12األطياف المتاحة

)LED وات وات واتاستهالك الطاقة )شامل محرك 

،  فولت تيار متردددخل الطاقة ،  فولت تيار متردد- ،  فولت تيار متردد- -

)LED رطل(الوزن )شامل محرك . . رطل(, كجم ) . رطل(, كجم ) , كجم )

األبعاد )الطول* العرض* االرتفاع(
 x  x  ملم x  x  ملم x  x  ملم

. بوصة  x .  x .بوصة .  x .  x بوصة .  x .  x .

الكبالت
, م ) بوصة( دخل التيار الكهربائي إلى وحدة اإلمداد بالطاقة،  م ) بوصة( وحدة اإلمداد إلى المصباح، 

. بوصة( , م ) تعتيم 

الشهادات / االعتمادات
RoHS متوافق مع ،CE عالمة
UL/CSA مختبر ومعتمد من

%التعتيم   -  فولت، PWM، خرج المصباح: متوقف،  - 

, م ) -  بوصة(المسافة من النباتات )الموصى بها(  - ,

% عند االستخدام لمدة  ساعة، االستخدام النموذجي  ساعةتراجع شدة الضوء بحد أقصى 

,  ميكرو مول/ وات )حسب الطيف(فعالية الضوء ) -  نانومتر( ما يصل إلى 

 درجة مئوية –  درجة مئوية )  –  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

IP66: محكم ضد الغبار ومحمي من رش المياه القويةالحماية من الماء والصدمات

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warranty.الضمان

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من



BX سلسلة

. ميكرو مول/ وات في شكل  تعد سلسلة BX بمثابة الجيل األحدث من سلسلة B، وهي السلسلة األكثر مبيًعا في Valoya. وتأتي اإلضاءة القوية بما يصل إلى 

مصابيح طويلة نحيفة خفيفة الوزن مضادة للرطوبة والصدمات. وتم تصميم هذه السلسلة لالستعانة بها في الظروف التي تتطلب إضاءة شديدة مع اتساق مطلق 

لإلضاءة.  

االستخدامات النموذجية  •
إضاءة شديدة، غرف الزراعات المحمية، الطبقات المتعددة

كثافة الضوء في االستخدامات النموذجية   •
/ ثانية   ~  ميكرو مول/ م

الملحقات  •
يوجد خطاطيف قياسية ومحرك LED بقطعة مزاوجة مع موصل الكبل. الخطاطيف 

االختيارية متاحة للطلب. 

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من

اختياريةقياسية

BX90BX120BX180

AP67, AP673L, G2, NS1AP67, AP673L, G2, NS1, Solray™AP67, AP673L, NS1األطياف المتاحة

)LED وات وات واتاستهالك الطاقة )شامل محرك 

 -  فولت تيار متردددخل الطاقة

،  فولت تيار متردد )جميع األطياف( -

،  فولت تيار متردد -
 -  فولت تيار 

متردد
  -  فولت تيار 

متردد

)طيف ™Solray فقط(

)LED رطل(الوزن )شامل محرك . . رطل(, كجم ) . رطل(, كجم ) , كجم )

األبعاد )الطول* العرض* االرتفاع(
, x  ملم  x ملم  x , , x  ملم × × 

. بوصة  x .  x .بوصة .  x .  x .بوصة .  x .  x 

. بوصة( الكبالت , م ) . بوصة( إلى محرك LED، مصباح   م ) بوصة( إلى محرك LED، كبل تعتيم  , م ) تيار  

الشهادات / االعتمادات
RoHS متوافق مع ،CE عالمة
UL/CSA مختبر ومعتمد من

  -  فولت، PWM، خرج التعتيم
% %المصباح: متوقف،  -    -  فولت، PWM، خرج المصباح: متوقف،  - 

. بوصة(المسافة من النباتات )الموصى بها( , م ) -   - ,

% عند االستخدام لمدة  ساعة، االستخدام النموذجي  ساعةتراجع شدة الضوء بحد أقصى 

,  ميكرو مول/ وات )حسب الطيف(فعالية الضوء ) -  نانومتر( ما يصل إلى 

 درجة مئوية –  درجة مئوية ) –  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

IP67: محكم ضد الغبار ومحمي من تأثيرات الغمرالحماية من الماء والصدمات

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warrantyالضمان



BL سلسلة

تجمع سلسلة BL بين شدة إضاءة ومتانة BX وميزة التسلسل التي تسمح بتوصيل ما يصل إلى  مصباح بدخل تيار كهربائي واحد. ومحرك LED هو عبارة عن 

مجموعة من الكبالت الداخلية بتركيب بسيط. وسلسلة BL مثالية لالستخدامات التي تتطلب إضاءة شديدة.

االستخدامات النموذجية  •
اإلضاءة الشديدة، الصوبات الزراعية، غرف الزراعات المحمية

كثافة الضوء في االستخدامات النموذجية   •
/ ثانية   ~  ميكرو مول/ م

الملحقات  •
شامل خطاطيف قياسية. الخطاطيف االختيارية وموصل Wieland لدخل 

التيار الكهربائي والغطاء الفارغ متاحة عن الطلب.  

اختياريةقياسية

BL120

AP67, AP673L, NS1األطياف المتاحة

)LED واتاستهالك الطاقة )شامل محرك 

 - فولت تيار متردددخل الطاقة

)LED رطل(الوزن )شامل محرك . , كجم )

األبعاد )الطول* العرض* االرتفاع(
 x  x  ملم

. بوصة  x .  x .

. بوصة( من طرفي المصباحالكبالت  , م )

عالمة CE، متوافق مع RoHSالشهادات / االعتمادات

ال يوجدالتعتيم

. بوصة(المسافة من النباتات )الموصى بها( , م ) بوصة -   - ,

% عند االستخدام لمدة  ساعة، االستخدام النموذجي  ساعةتراجع شدة الضوء بحد أقصى 

,  ميكرو مول/ وات )حسب الطيف(فعالية الضوء ) -  نانومتر( ما يصل إلى 

 درجة مئوية –  درجة مئوية ) –  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

أقصى عدد للمصابيح الموصلة

IP66: محكم ضد الغبار ومحمي من رش المياه القويةالحماية من الماء والصدمات

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warrantyالضمان

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من

اختياريةاختيارية



RX سلسلة

يتشابه معامل الشكل في سلسلة RX مع إضاءة HID التقليدية، فهو يوفر خيارات لسهولة التركيب الستبدال مصابيح HID واحدة تلو األخرى. ولذلك تكون 

مصابيح RX مثالية في التدرج في التحول إلى LED من خالل استبدال جزء من مصابيح HID بمصابيح LED موفرة للطاقة ذات طيف لوني واسع من 

Valoya. جدير بالذكر أن بنية مصابيح هذه السلسلة عالية المتانة نظًرا لتصنيعها بالكامل من األلومنيومم وتمتعها بدرجة حماية عالية واستخدام ميزة التبريد 

السلبي.

االستخدامات النموذجية  •
HID اإلضاءة الشديدة، استبدال

كثافة الضوء في االستخدامات النموذجية   •
/ ثانية   ~  ميكرو مول/ م

الملحقات  •
يوجد خطاطيف قياسية وجزء للتزاوج بموصل الكبل. الخطاطيف االختيارية متاحة للطلب. 

اختيارية قياسية 

RX400

™AP67, AP673L, NS1, Solrayاألطياف المتاحة

 واتاستهالك الطاقة

،  فولت تيار متردد )جميع األطياف(دخل الطاقة -
 -  فولت تيار متردد )طيف ™Solray فقط(

. رطل(الوزن  كجم )

األبعاد )الطول* العرض* االرتفاع(
 x  x  ملم 

. بوصة  x  x .

بوصة( الكبل . , م ) . بوصة(، كبل التعتيم  , م ) دخل التيار الكهربائي 

الشهادات / االعتمادات
RoHS متوافق مع ،CE عالمة

UL/CSA مختبر ومعتمد من

%التعتيم  -  فولت، PWM، خرج المصباح: متوقف،  - -

. بوصة(المسافة من النباتات )الموصى بها( , م ) بوصة -   - ,

% عند االستخدام لمدة  ساعة، االستخدام النموذجي  ساعةتراجع شدة الضوء بحد أقصى 

,  ميكرو مول/ وات )حسب الطيف(فعالية الضوء ) -  نانومتر( ما يصل إلى 

- – + درجة مئوية ) –  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

IP55: محمي من الغبار ورشاشات المياهالحماية من الماء والصدمات

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warrantyالضمان

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من



LightDNA

تشكل سلسلة LightDNA خط إنتاج ُمحدث من مصابيح LED للزراعات المغطاة من Valoya. وتستهدف منتجات وحلول LightDNA توفير ظروف إضاءة طبيعية 

ودقيقة في بيئات الزراعات المحمية المغلقة، فاإلضاءة في األماكن المفتوحة متغيرة طوال الوقت، وذلك فيما يتعلق بطيف اإلضاءة وشدتها والفترة الضوئية. وتتميز منتجات 

LightDNA بالجمع بين تلك الميزات الديناميكية وبدقة.

الملحقات  •
مواصفات  األخرى حسب  المطلوبة  الملحقات  وتتاح  قياسية.  خطاطيف  يوجد 

المشروع. يرجى الرجوع إلى ممثل المبيعات التابع للشركة قبل الشراء.

قياسيةقياسية

valoya.com/brochures يتم عرض قيم نموذجية. وقد يوجد اختالفات. للحصول على مواصفات فنية أكثر تفصيالً، يرجى تنزيل "دليل التركيب" من

ضوء ديناميكي بـ 8 قنوات إضاءةضوء ديناميكي بـ 2 قناة إضاءة

BX120BX180بـ 8 قنوات إضاءة LightDNA
المصابيح 

لكل نظام كامل
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الشهادات
RoHS متوافق مع ،CE عالمة
UL/CSA مختبر ومعتمد من

RoHS متوافق مع ،CE عالمة

%التعتيم  قنوات قابلة للتعتيم،  -  فولت، PWM. خرج الضوء:  - 
بتحكم من خالل كمبيوتر صغير

BeagleBone Industrial-كمبيوتر صغير

الحد األقصى  % من الخرج األصلي عند االستخدام لمدة  ساعة. االستخدام النموذجي  ساعة.تراجع شدة الضوء 

فعالية الضوء 
- نانومتر( , ميكرو مول/ وات، تتباين بين األطياف, ميكرو مول/ وات )

 -  درجة مئوية ) -  درجة فهرنهايت( -  درجة مئوية ) -  درجة فهرنهايت(درجة الحرارة المحيطة

IP20: غير محمي من المياهIP67: محكم ضد الغبار ومحمي من تأثيرات الغمرالحماية من الماء والصدماتالحماية من الماء والصدمات

ضمان محدود لمدة  سنوات. تعرف على المزيد من التفاصيل على موقعنا www.valoya.com/warranty.الضمانالضمان



Valoya تواصل مع
+  الهاتف       

sales@valoya.com  البريد اإللكتروني 
www.valoya.com  الموقع اإللكتروني 

 المكتب الرئيسي

 Melkonkatu 26, 
  هلسنكي 

فنلندا

الموزعون

يمكن الحصول على منتجات Valoya من  موزع على مستوى العالم. 
 القائمة الكاملة للموزعين متاحة على: 
www.valoya.com/contact

2020.2

®Valoya هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Valoya Oy في أوروبا والواليات المتحدة والبالد األخرى. 

تخضع البيانات المكورة للتغيير بدون إشعار مسبق نظًرا لقيامنا بتطوير المنتج باستمرار.

المعايير

 أوروبا
EN60598-1: المصابيح. المتطلبات واالختبارات العامة.

EN60598-2-1: المصابيح. الجزء الثاني: متطلبات محددة. القسم األول - مصابيح ثابتة تستخدم في أغراض عامة.
EN62031: وحدات LED لإلضاءة العامة. مواصفات السالمة.

EN 62493: تقييم أجهزة اإلضاءة فيما يتعلق بتعرض البشر للمجاالت الكهرومغناطيسية.
EN55015: حدود وطرق قياس سمات التشويش الالسلكي في اإلضاءة الكهربائية واألجهزة المماثلة.

EN61547: أجهزة اإلضاءة العامة. متطلبات المناعة ضد التوافق الكهرومغناطيسي.
EN61000-3-2: التوافق الكهرومغناطيسي - الحدود - حدود االنبعاثات التوافقية الحالية.

EN61000-3-3: التوافق الكهرومغناطيسي - الحدود - حدود تذبذب الجهد والوميض.
: أساليب االختبار والقياس - اختبار مناعة التفريغ الكهروستاتيكي. - IEC EN 61000-4-2: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 

: أساليب االختبار والقياس - اختبار مناعة المجال الكهرومغناطيسي المشع وترددات الراديو. - IEC EN 61000-4-3: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 
: أساليب االختبار والقياس - اختبار المناعة ضد التيارات الكهربائية المندفعة/ العابرة السريعة. - IEC EN 61000-4-4: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 

: أساليب االختبار والقياس - اختبار المناعة ضد اندفاع التيار. - IEC EN 61000-4-5: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 
: أساليب االختبار والقياس - المناعة ضد التشويش المحث بمجاالت تردد السلكية. - IEC EN 61000-4-6: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 
: أساليب االختبار والقياس - اختبار المناعة ضد المجال المغناطيسي لتردد الطاقة. - IEC EN 61000-4-8: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 

: أساليب االختبار والقياس - اختبارات المناعة ضد تذبذب الجهد وانقطاع التيار لفترات قصيرة واختالفات الجهد. - IEC EN 61000-4-11: التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء 
.LED تروس التحكم في المصباح. متطلبات خاصة بمعدات التحكم اإللكترونية في التيار المتردد أو التيار المباشر لوحدات إضاءة :IEC 61347-2-13

IEC 61347-1: تروس التحكم في المصباح - الجزء األول: متطلبات السالمة والمتطلبات العامة.
IEC 62384: معدات التحكم اإللكترونية في التيار المباشر والتيار المتردد لوحدات إضاءة LED. متطلبات األداء:

EN62471: السالمة البيولوجية الضوئية للمصابيح وأنظمة اإلضاءة.
EN62560: مصابيح LED ذاتية الكبح لخدمات اإلضاءة العامة بجهد<  فولت - مواصفات السالمة.

EN62776: مصابيح LED بغطاء مزدوج بتصميم معدل من مصابيح الفلورسنت الخطية - مواصفات السالمة.

أمريكا الشمالية
UL1598: سالمة المصباح.

UL8750: مكونات LED لالستخدام في منتجات اإلضاءة.
UL2108: معيار خاص بأنظمة اإلضاءة منخفضة الفولطية.

CSA C22.2: #9.0: المتطلبات العامة للمصابيح.
CSA C22.2: #250.0.8: سالمة مكونات LED في استخدامات اإلضاءة.

: مكونات LED لالستخدام في منتجات اإلضاءة. - . CSA C22.2 رقم 


