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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 
  

 

 توضیحات مشخصات کننده )تومان(قیمت مصرف تعداد در هر کارتن برند کد محصول عکس محصول

 

MD-220V-2835-120UC 
 ولت 220ریسه نئون فلکسی 

 المپ 120

 62.300 50 مودی

 2835نوع چیپ: 

 وات 8توان مصرفی یک متر: 

 لومن 560شارنوری یک متر: 

 ماه ضمانت 18درجه،  120زاویه تابش: 

 متر 1فاصله برش: هر 

نور آفتابی، 

 ایو انبه بنفش

 موجود

 

MD-5730-12010N 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 5730

المپ 120بدنه سفید   

 مودی

 تک الین 5730نوع چیپ:  53.800 50

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 600شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 10ضخامت: 

 متر 1فاصله برش: هر 

و  آفتابینور 

 آبی

 نور یخی 51.300 50

 مهتابینور  53.800 100

 

MD-2835-120ND-9mm 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 100 مودی

 تک الین 2835نوع چیپ:  42.500

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 9ضخامت: 

 متر 1فاصله برش: هر 

نور مهتابی، 

آبی و آفتابی، 

 یخی

 اینور انبه 43.800
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OP-2835-120ND-8mm 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 200 اپتونیکا

33.000 
 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 8ضخامت: 

 متر 1فاصله برش: هر 

نور آفتابی، 

 مهتابی و یخی

 اینور انبه 34.300

 

V-2835-120ND-8mm 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 46.900  ویمکس

 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 8ضخامت: 

 سانتیمتر 20فاصله برش: هر 

 نور

آفتابی و 

 موجود مهتابی

 

V-2025-120ND-11mm 
 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 2025

 المپ 288بدنه سفید 

 60.000  ویمکس

 تک الین 2025نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 11ضخامت: 

 متر 1فاصله برش: هر 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

NV-5730-120D  
 5730ولت  220ریسه شلنگی 

 المپ با روکش سفید 120دو ردیفه 

 عدد سوکت رایگان 10همراه با 

 100 نویگیت

- 
 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 560شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

نور آفتابی، آبی 

 و بنفش

 اینور انبه -
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OP-5730-88D 
 5730ولت  220ریسه شلنگی 

 المپ با روکش سفید 88دو ردیفه 

 عدد سوکت رایگان 10با  همراه

 - 100 اپتونیکا

 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 6توان مصرفی یک متر: 

 لومن 480شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

آبی و صورتی 

 موجود

 

NV-5730-88D  
 5730ولت  220ریسه شلنگی 

 روکش سفیدالمپ با  88دو ردیفه 

 عدد سوکت رایگان 10همراه با 

 - 100 نویگیت

 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 6توان مصرفی یک متر: 

 لومن 480شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

آبی، قرمز، 

صورتی و 

 ایانبه

 

NV-3737-78D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه 2835

 المپ سه بعدی لنزدار 78

 متراژ حک شده روی بدنه

 100 نویگیت
 تک الین 2835نوع چیپ:  38.500

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 800شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی 

 و آبی

 ایانبه 39.800

 

OP-2835-60D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه 2835

 المپ سه بعدی لنزدار 60

 متراژ حک شده روی بدنه

 36.900 100 اپتونیکا

 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 5توان مصرفی یک متر: 

 لومن 600شار نوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

 ایانبهیخی و 
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MD-5050-60D RGB 10mm 
 5050ولت  220 شلنگی ریسه

RGB 
 المپ 60 –ردیفه  تک

 - 100 مودی

 تک الین 5050نوع چیپ: 

 وات 10توان مصرفی یک متر: 

 سال ضمانت 1میلیمتر  10ضخامت:  

 ای رایگانبه همراه سوکت، کنترلر دکمه

 هفت رنگ

 

Driver Wire 8A-120UC موجود ویمکس ینئون فلکس یسهسوکت ر 39.000 - ویمکس 

 

LED Strip Driver wire 

220V 10MM 8A 78D-60D 
 14.800 - نویگیت

 ولت 220شلنگی سوکت ریسه 

 تک ردیفه 2835
 موجود

 

LED Strip Driver Wire 2A 

10MM 
 موجود آمپر 2 یمتر یلیم 10یشلنگ یسهسوکت ر 13.200 - مودی

 

LED Strip Driver Wire 4A 

10MM 
 موجود آمپر 4 یمتر یلیم 10 یشلنگ یسهسوکت ر 14.400 - مودی
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LED Strip Driver VMAX 

8A 11MM-2025 288LED 

WIRELESS 

 44.200 - ویمکس
وایرلس ویمکس  2025درایور ریسه شلنگی 

 288تراکم 
 موجود

 

LED Strip Driver VMAX 

8A 8MM-2835 120LED 

20CM CUT WIRELESS 

 44.200 - ویمکس
وایرلس ویمکس  2835درایور ریسه شلنگی 

 120تراکم 
 موجود

 

سوکت ریسه شلنگی وایرلس   

 مودی
 44.200 - مودی

وایرلس  2835و  5730سوکت ریسه شلنگی 

 120تراکم مودی 
 موجود

 

سوکت ریسه شلنگی وایرلس   

 اپتونیکا
 44.200 - اپتونیکا

وایرلس اپتونیکا  2835سوکت ریسه شلنگی 

 120تراکم 
 موجود

 

MODI STRIP 

CONNECTOR 220V 

WIRELESS 

 یرلسوا یشلنگ ریسه ینرابط ب

 7.400 - مودی
 یرلسوا یشلنگ ریسه ینرابط ب

 یمتریلیم 8

 یمتریلیم 10

 موجود
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IR-MD02 
 کانال 4کنترل  یموتر

 241.300 60 مودی

 یلیمترم 12×  42×  110: یموتابعاد ر

 یلیمترم 22×  50×  80:  یرندهابعاد گ

 یکانال خروج 4 یدارا

 یوارد یجهت نصب رو یهپا

 متر 20از  یشب یموتبرد ر

 موجود

 

IR-MD1407 
وات 7 یلوسترالمپ   

 30.300 100 مودی
 میلیمتر 36*132وات،  ابعاد:  7توان: 

 لومن 360شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  180زاویه تابش: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD1209 
وات 9المپ حبابی   

 27.400 100 مودی
 میلیمتر 60*118وات،  ابعاد:  9توان: 

 لومن 750شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  180زاویه تابش: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1212 
وات 12المپ حبابی   

 37.300 100 مودی
 میلیمتر 70*135وات،  ابعاد:  12توان: 

 لومن 1150شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  180زاویه تابش: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود



 

 
 

 7 
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IR-MD1350 
وات 50ای المپ حبابی استوانه  

 227.500 20 مودی
 میلیمتر 140*225وات،  ابعاد:  50توان: 

 لومن 4000شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  200زاویه تابش: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1360 
وات 60ای استوانهالمپ حبابی   

 281.300 20 مودی
 میلیمتر 165*290وات،  ابعاد:  60توان: 

 لومن 4200شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  270زاویه تابش: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1140 
وات 40ای المپ حبابی سفینه  

 202.500 30 مودی
 میلیمتر 130*143وات،  ابعاد:  40توان: 

 لومن 2700شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD1150 
وات 50ای المپ حبابی سفینه  

 247.500 30 مودی
 میلیمتر 150*162وات،  ابعاد:  50توان: 

 لومن 4000شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

نور مهتابی 

 موجود
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IR-MD1160 
وات 60ای المپ حبابی سفینه  

 307.500 16 مودی
 میلیمتر 170*183وات،  ابعاد:  60توان: 

 لومن 4700شار نوری: 

 80<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD4220 
بیضی مودی  یواریدسقفی و چراغ 

 وات20
 16 مودی

147.500 
 لومن 1540وات، شار نوری:  20توان: 

 میلیمتر 145میلیمتر ، عرض:  270طول: 

 70<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

نور آفتابی و 

 IR-MD4220-SENSOR مهتابی موجود
بیضی  یواریدسقفی و چراغ 

 وات20سنسور دار مودی 

241.300 

 

IR-MD4120 
مودی  گرد یواریدسقفی و چراغ 

 وات20

 117.500 20 مودی
 لومن 1540وات، شار نوری:  20توان: 

 میلیمتر 66میلیمتر ، عمق:  225ابعاد بیرونی: 

 70<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-OP5207R 

 وات SMD 7 چراغ
 120 اپتونیکا

 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  7توان:  24.900

 میلیمتر 110ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 سه رنگ 27.400
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IR-OP5207R-GLASS 

 وات، دور شیشه SMD  7چراغ 
 120 اپتونیکا

 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  7توان:  31.500

 میلیمتر 130ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 سه رنگ 32.800

 

IR-MD4808R 
 وات 8ای دور نقره SMDچراغ 

 100 مودی

53.800 
 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  8توان: 

 میلیمتر 105ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  50عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550شار نوری: 

نور آفتابی و 

 موجودمهتابی 

 سه رنگ 56.300

IR-MD4808R-SMART 

 ای هوشمنددور نقره SMDچراغ 

 وات 8

121.300 
کنترل میزان روشنایی و شدت نور و تنظیم تایمر 

 با تلفن همراه

قابلیت تنظیم 

 رنگ نور

 

IR-MD4812R 
 وات 12ای دور نقره SMDچراغ 

.00780 60 مودی  

 میلیمتر 90وات، ابعاد برش:  12توان: 

 میلیمتر 117ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  850شار نوری: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD4820R 
 وات 20ای دور نقره SMDچراغ 

 133.800 60 مودی

 میلیمتر 105وات، ابعاد برش:  20توان: 

 میلیمتر 137ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1500شار نوری: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود
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IR-MD4824R 
 وات 24ای دور نقره SMDچراغ 

 به زودی... - مودی

 میلیمتر 120وات، ابعاد برش:  24توان: 

 میلیمتر 145ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1800شار نوری: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-OP5212R 

 وات 12 توکارSMD چراغ 
 48.200 60 اپتونیکا

 میلیمتر 110برش:  وات، ابعاد 12توان: 

 میلیمتر 145ابعاد بیرونی: 

 85<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  960شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-OP5218R 

 وات 18 توکارSMD چراغ 
 80.000 60 اپتونیکا

 میلیمتر 150وات، ابعاد برش:  18توان: 

 میلیمتر 175بیرونی: ابعاد 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  30عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1350شار نوری: 

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-OP5224R 

 وات 24 توکارSMD چراغ 
 146.300 30 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  24توان: 

 میلیمتر 220ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  30عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1920شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP5230R 

 وات 30 توکارSMD چراغ 
 172.500 20 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  30توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1650شار نوری: 

نور آفتابی، 

و یخی  مهتابی

 موجود

 

IR-OP5230R-MZ 

 وات 30 روکارSMD چراغ  
 185.000 20 اپتونیکا

 وات 30توان: 

 میلیمتر 220ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40قطر: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1650نوری: شار 

نور آفتابی، 

و یخی  مهتابی

 موجود

 

IR-OP5230S 

 وات 30 توکارSMD چراغ 
 172.500 30 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  30توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1800شار نوری: 

نور آفتابی و 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-OP5230S-MZ 

 وات 30 روکارSMD چراغ  
 185.000 30 اپتونیکا

 وات 30توان: 

 میلیمتر 220ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40قطر: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1800شار نوری: 

نور آفتابی و 

مهتابی و یخی 

 موجود
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IR-OP5240S-MZ 

 وات 40 روکارSMD چراغ  
 267.500 30 اپتونیکا

 وات 40توان: 

 میلیمتر 220ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40قطر: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  2400شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-OP5250R 

 وات 50 توکارSMD چراغ 
 اپتونیکا

10 
347.500 

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  50توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

 80<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  60عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

10 
نور آفتابی 

 موجود

 

IR-OP9103R 

 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات گرد 3

 25.900 200 اپتونیکا

 میلیمتر 38وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  24عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  210شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-OP9103S 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3

 25.900 200 اپتونیکا

 میلیمتر 38وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  24عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  210شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-V9303S-A 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3
 30.000 200 ویمکس

 میلیمتر 40وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  27عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  200شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-V9303S-B 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3

 30.000 200 ویمکس

 میلیمتر 40وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  27عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  200شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-OP5607R-A 
 وات متحرک 7لنزدار  COBچراغ 

 26.500 120 اپتونیکا

 میلیمتر 110وات، ابعاد بیرونی:  7توان: 

 میلیمتر 80ابعاد برش: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  33عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  400شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD4608 
 وات متحرک 8لنزدار  COBچراغ 

 53.800 100 مودی

 یلیمترم 80وات، ابعاد برش:  8توان: 

 یلیمترم 100: یرونیب ابعاد

 80<شاخص نمود رنگ:  یلیمتر،م 50برش:  عمق

 درجه 90تابش:  یهلومن، زاو 800: ینور شار

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP5615R 

 وات 15توکار  COBچراغ 
 120.000 30 اپتونیکا

 میلیمتر 150وات، ابعاد برش:  15توان: 

 میلیمتر 165ابعاد بیرونی: 

 80<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  30عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1200شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

   

IR-OP5630R 

 وات 30توکار  COBچراغ 
 172.500 20 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  30توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  2500شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-OP5630R-MZ 

 وات 30روکار  COBچراغ 
 185.000 20 اپتونیکا

 وات 30توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40قطر: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  2500شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD28400 
 SMDوات  400پروژکتور 

 بدنه سفید

 2.462.500 3 مودی
 IP66وات،  400توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  32000: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  320در  700ابعاد: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD28300 
 SMDوات  300پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 1.737.500 5 مودی
 IP66وات،  300توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  24000: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  320در  490ابعاد: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD28200 
 SMDوات  200پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 1.175.000 8 مودی
 IP65وات،  200توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  18000: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر، 280در  380ابعاد: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود



 

 
 

 15 

 

 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD28100 
 SMDوات  100پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 623.800 10 مودی
 IP65وات،  100توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  9000: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  210در  270ابعاد: 

بدنه مشکی و 

سفید، نور 

آفتابی، مهتابی، 

سبز، آبی، قرمز 

 ای موجودو انبه

  

IR-MD2850 
 SMDوات  50پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 321.300 20 مودی
 IP65وات،  50توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  4500: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  145در  205ابعاد: 

بدنه مشکی و 

نور سفید، 

، مهتابی، آفتابی

سبز، آبی، قرمز 

 موجود ایو انبه

 

IR-MD2830 
 SMDوات  30پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 221.300 60 مودی
 IP65وات،  30توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  2700: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  120در  160ابعاد: 

بدنه مشکی و 

سفید، نور 

آفتابی، مهتابی، 

سبز، آبی، قرمز 

 ای موجودانبهو 

 

IR-MD2820 
 SMDوات  20پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 192.500 80 مودی
 IP65وات،  20توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  1800: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  100در  120ابعاد: 

بدنه مشکی و 

سفید نور 

آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD7230 
 SMDوات  30پروژکتور 

 (SOLAR) خورشیدی

 537.500 20 مودی

 IP66وات،  30توان: 

 80<شاخص نمود رنگ: همراه با ریموت کنترلر، 

 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  130در  145ابعاد: 

 متر 4، حداکثر فاصله نصب: درجه

بدنه مشکی، 

نور مهتابی 

 موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD7250 
 SMDوات  50پروژکتور 

 (SOLAR) خورشیدی

 962.500 12 مودی

 IP66وات،  50توان: 

 80<شاخص نمود رنگ: همراه با ریموت کنترلر، 

 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  160در  185ابعاد: 

 متر 6، حداکثر فاصله نصب: درجه

بدنه مشکی، 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD72100 
 SMDوات  100پروژکتور 

 (SOLAR) خورشیدی

 1.337.500 6 مودی

 IP66وات،  100توان: 

 80<شاخص نمود رنگ: همراه با ریموت کنترلر، 

 120تابش:  زاویهمیلیمتر،  220در  245ابعاد: 

 متر 15، حداکثر فاصله نصب: درجه

بدنه مشکی، 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-OP2230 

اپتونیکا  COB  وات 30ریلی چراغ  

 بدنه مشکی

 255.000 50 اپتونیکا
 میلیمتر 172*122*86وات، ابعاد:  30توان: 

 درجه 24لومن، زاویه تابش:  2500شار نوری: 

 85 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور یخی 

 موجود

 

IR-MD2130 

مودی  COB  وات 30ریلی چراغ  

 بدنه مشکی
 268.800 30 مودی

 میلیمتر 140*90*165وات، ابعاد:  30توان: 

 درجه 18لومن، زاویه تابش:  2700شار نوری: 

 80 <شاخص نمود رنگ: 

 بدنه سفید

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD2150 

مودی  COB  وات 50ریلی چراغ  

 بدنه مشکی
 388.800 20 مودی

 میلیمتر 140*95*180وات، ابعاد:  50 توان:

 درجه 18لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

 80 <شاخص نمود رنگ: 

 بدنه سفید

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-MD2430 

مودی  COB  وات 30ریلی چراغ  
 281.300 20 مودی

 میلیمتر 180*75*75وات، ابعاد:  30توان: 

 درجه 18زاویه تابش: لومن،  2400شار نوری: 

 75 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی نور 

آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD2450 

مودی  COB  وات 50ریلی چراغ  
 401.300 20 مودی

 میلیمتر 180*85*85وات، ابعاد:  50توان: 

 درجه 18لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

 75 <شاخص نمود رنگ: 

نور  بدنه مشکی

آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD0101 
متریسانتی 100 یلیچراغ ر یلر  

 20 مودی

117.500 

 آلومینیومی تمام بدنه جنس

 ریلی چراغهای انواع برای استفاده قابل

 و سفید بدنه

 موجود مشکی

IR-MD0102 
متریسانتی 150 یلیچراغ ر یلر  

173.800 
 و سفید بدنه

 موجود مشکی

IR-MD0103 
متریسانتی 200 یلیچراغ ر یلر  

 سفید بدنه 235.000

 موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1710R 
نورتمام وات 10 یرمتغ پنل فنر  

 توکار گرد
 73.200 100 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  10توان 

 میلیمتر 90تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  840 :شار نوری

نور مهتابی، 

آفتابی و یخی 

 موجود

IR-MD1718R 

نور تمام وات 18 یرمتغ پنل فنر

 توکار گرد
 120.000 60 مودی

 70<شاخص نمود رنگ وات ،  18توان 

 میلیمتر 105تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  1350 :شار نوری

مهتابی، نور 

آفتابی و یخی 

 موجود

IR-MD1724R 
نور تمام وات 24 یرمتغ پنل فنر

 توکار گرد
 192.500 40 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 155تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :شار نوری

نور مهتابی، 

آفتابی و یخی 

 موجود

IR-MD1736R 
نور تمام وات 36 یرمتغ پنل فنر

 توکار گرد
 248.800 30 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  36توان 

 میلیمتر 210تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  3000 :شار نوری

نور مهتابی، 

آفتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD1724S 
نور تمام وات 24 یرمتغ پنل فنر

 توکار مربع

 192.500 40 مودی
 70<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 155تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2400 :شار نوری

نور مهتابی 

 موجود

IR-MD1736S 
نور تمام وات 36 یرمتغ پنل فنر

 توکار مربع
 248.800 30 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  36توان 

 میلیمتر 210تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  3000 :شار نوری

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD1718R-MZ 

نور روکار گردوات تمام 18 پنل  
 132.500 50 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  18توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 120 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  1400 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود
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 (1402ماه  اردیبهشت –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1718S-MZ 

نور روکار مربعوات تمام 18 پنل  
 132.500 50 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  18توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 110 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  1400 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD1724R-MZ 

 نور روکار گردوات تمام 24 پنل
 205.000 40 مودی

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 170 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :شار نوری

آفتابی نور 

 موجود

 

IR-MD1724S-MZ 
نور روکار مربعوات تمام 24 پنل  

 205.000 40 مودی
 70<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 170 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD1736R-MZ 
نور روکار گردوات تمام 36 پنل  

 261.300 30 مودی
 70<وات ، شاخص نمود رنگ  36توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 220 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  3600 :شار نوری

نور آفتابی 

 موجود



 

 
 

 20 
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IR-MD1736S-MZ 
نور روکار مربعوات تمام 36 پنل  261.300 30 مودی 

 70<وات ، شاخص نمود رنگ  36توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 220 ابعاد:

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  3600 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD1660 
وات 60 - 60* 60پنل   

 485.000 10 مودی

 وات 60توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  4200شار نوری: 

نور مهتابی و 

 یخی موجود

 

IR-MD1680 
وات 80 - 60* 60پنل   

 523.800 10 مودی

 وات 80توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  5600شار نوری: 

یخی و نور 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1896S 
وات 96 - 60* 60پنل   

 611.300 10 مودی

 وات 96توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  10000شار نوری: 

نور ترکیبی 

 موجود

 

IR-OP1996S-A 
بعدیوات سه 96 - 60* 60پنل   

 636.300 10 اپتونیکا

 وات 96توان: 

 میلیمتر 595*595*13ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  6800شار نوری: 

نور یخی 

 موجود
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IR-MD1650 
وات 50 - 120* 30پنل   

 387.500 8 مودی
 میلیمتر 1200*300*30ابعاد: ، وات 50توان: 

 80<رنگ:  شاخص نمود

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  5450شار نوری: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD16100 
وات 100 - 120* 60پنل   

 731.300 6 مودی
 میلیمتر 1200*600*30ابعاد: ، وات 100توان: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  12500شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD03 
60*60قاب روکار پنل   60*  60قاب تبدیل پنل  173.800 50 مودی 

رنگ بدنه 

 سفید

 

IR-MD6118R-C 18W 
یمودوات گرد  18 یچراغ سقف  

 مودی

12 

247.500 
 وات 18توان نوریخی: 

 لومن 1250میلیمتر، شار نوری:  250*50ابعاد: 

 نور یخی 75<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

 موجود
IR-MD6124R-C 24W 

یمودوات گرد  24 یچراغ سقف  
340.000 

 وات 24توان نوریخی: 

 لومن 1700میلیمتر، شار نوری:  330*50ابعاد: 

 75<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 

IR-MD6136R-C 36W 
یمودوات گرد  36 یسقفچراغ   

8 631.300 

 وات 36توان نوریخی: 

 وات 18وات، توان نور سفید:  18توان نور آفتابی: 

 لومن 2500میلیمتر، شار نوری:  390*50ابعاد: 

 75<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 
 سه رنگ

IR-MD6172R-C 72W 
یمودوات گرد  72 یچراغ سقف  

6 907.500 

 وات 72توان نوریخی: 

 وات 36وات، توان نور سفید:  36توان نور آفتابی: 

 لومن 5000میلیمتر، شار نوری:  490*50ابعاد: 

 75<درجه، شاخص نمود رنگ:  120زاویه تابش: 
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IR-OP3440-B 

اپتونیکاسانتی  60وات  40براکت   
 155.000 18 اپتونیکا

 یلیمترم 600*75*24وات، ابعاد:  40توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 3000: ینور شار

 70<نمود رنگ: شاخص 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-OP3480-B 

اپتونیکاسانتی  120وات  80براکت   
42 اپتونیکا  320.000 

 یلیمترم 1200*75*24وات، ابعاد:  80توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 6300: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD3450-A 

مودیسانتی  60وات  50براکت   
 207.500 20 مودی

 یلیمترم 600*108*30وات، ابعاد:  50توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 4000: ینور شار

 80<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD34100-A 

مودیسانتی  120وات  100براکت   
42 مودی  413.800 

 یلیمترم 1200*108*30وات، ابعاد:  100توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 7500: ینور شار

 80<رنگ:  شاخص نمود

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-NV3480-C 
نویگیتسانتی  120وات  80براکت   

 215.000 24 نویگیت
 یلیمترم 1200*75*24وات، ابعاد:  80توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 6300: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD3440-E 
مودیسانتی  60وات  40براکت   

 سه بعدی

 143.800 20 مودی
 یلیمترم 600*75*24وات، ابعاد:  40توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 3000: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD3450-E 
مودیسانتی  60وات  50براکت   

 سه بعدی

 186.300 20 مودی
 یلیمترم 600*108*30وات، ابعاد:  50توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 4000: ینور شار

 80<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD3480-E 
مودیسانتی  120وات  80براکت   

 سه بعدی

 298.800 20 مودی
 یلیمترم 1215*75*24وات، ابعاد:  80توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 6300: ینور شار

 70<رنگ: شاخص نمود 

نور مهتابی 

 موجود

https://vmaxshop.ir/product-category/bracket-t8-t5/
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IR-MD34100-E 
مودیسانتی  120وات  100براکت   

 سه بعدی

 361.300 20 مودی
 یلیمترم 1215*108*30وات، ابعاد:  100توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 7500: ینور شار

 80<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD3420-D 

مودیسانتی  60وات  20براکت   
 173.800 20 مودی

 یلیمترم 600*40*51وات، ابعاد:  20توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1900: ینور شار

 70< شاخص نمود رنگ:

نور مهتابی 

 موجود

 

وات 20رابط بین براکت     36.300 

 درجه 90جهته  2

 درجه 120جهته  2

 درجه 120جهته  3

 درجه 90جهته  4

 موجود

 

IR-MD6612 
یوات مود 12 یاینهچراغ باال آ  231.300 20 مودی 

 وات 12توان: 

 میلیمتر 41پایه: میلیمتر، اندازه  600*50ابعاد: 

 جنس محصول: آلومینیوم و شیشه

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  800شار نوری: 

 سه رنگ

 

IR-MD3112-A 

 وات 12 (T5)یچراغ خط

 ینیومیبدنه آلوم

 30 مودی

110.000 
 یلیمترم 600*30*22وات، ابعاد:  12توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1150: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

IR-MD3118-A 

 وات 18 (T5)یچراغ خط

 ینیومیبدنه آلوم

123.200 
 یلیمترم 900*30*22وات، ابعاد:  18توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1720: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

IR-MD3124-A 

 وات 24 (T5)یخط چراغ

 ینیومیبدنه آلوم

136.300 
 یلیمترم 1200*30*22وات، ابعاد:  24توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 2300: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

https://vmaxshop.ir/product-category/bracket-t8-t5/
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IR-MD8750 

 وات 50 چراغ خیابانی

 مودی

10 950.000 

 وات 50توان: 

 گرم 0000میلیمتر، وزن:  210*395ابعاد: 

 لومن 5700: یشار نورمیلیمتر،  65قطر پایه لوله: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی 

 موجود

IR-MD87100 

 وات 100 چراغ خیابانی
5 1.487.500 

 وات 100توان: 

 گرم 2140میلیمتر، وزن:  270*720ابعاد: 

 لومن 9500: ینورشار میلیمتر،  65قطر پایه لوله: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

IR-MD87150 

 وات 150 چراغ خیابانی
1 2.475.000 

 وات 150توان: 

 گرم 0000میلیمتر، وزن:  315*795ابعاد: 

 لومن 13000: یشار نورمیلیمتر،  65قطر پایه لوله: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

IR-MD87200 

 وات 200 چراغ خیابانی
1 2.850.000 

 وات 200توان: 

 گرم 3700میلیمتر، وزن:  330*890ابعاد: 

 لومن 17100: یشار نورمیلیمتر،  65قطر پایه لوله: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

 

IR-MD9938 
 UV یچراغ مود

 337.500 6 مودی
 وات 38توان: 

 یطمح یکننده ضدعفونی

 ساعت 8،000: یدطول عمر مف

- 
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V-M04-48V-100  
 وات 100منبع تغذیه 

 1.872.500 - ویمکس

 وات 100حداکثر توان خروجی 

 یلیمترم 256*33*55ابعاد: 

در صورت اضافه بار، یک منبع تغذیه دیگر باید 

 اضافه گردد

 بدنه مشکی

 

V-M04-M3  
 یسانت 30 یلر

 ویمکس

- 362.500 
آلومینیوم اکسترود با پوشش رنگ  ریل جنس

 الکترواستاتیک مشکی مات

 مگنتی هایچراغ انواع برای استفاده قابل

 بدنه مشکی
V-M04-M6 

 یسانت 60 یلر
- 537.500 

V-M04-M12 
 یسانت 120 یلر

- 868.800 

 

V-M04-H  
 مستقیمرابط دو طرفه 

 337.500 - ویمکس
 ارتباط الکتریکال بین دو ریلجهت 

 قابل اتصال به منبع تغذیه
 بدنه مشکی

 

V-M04-L  
 درجه 90رابط دو طرفه 

 215.000 - ویمکس
 بین دو ریل مکانیکالو  ارتباط الکتریکالجهت 

 درجه 90رابط 
 بدنه مشکی

 

V-M04-X  
 چهار طرفهرابط 

 215.000 - ویمکس
 ریل چهاربین  مکانیکالو  ارتباط الکتریکالجهت 

 رابط چهار طرفه
 بدنه مشکی
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V-M04-IG  
 درجه 90رابط دو طرفه 

 215.000 - ویمکس
 بین دو ریل مکانیکالو  ارتباط الکتریکالجهت 

 درجه 90رابط 
 بدنه مشکی

 

V-MS1606L   
 وات 6 یسانت 30 الینر نوری

 ویمکس

- 987.500 
 یلیمترم 300*000*00وات، ابعاد:  6توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 600: ینور شار

 90<شاخص نمود رنگ: 

نور یخی 

 )نچرال(
V-MS1612L 

 وات 12 یسانت 60 الینر نوری
- 1.337.500 

 یلیمترم 600*000*00وات، ابعاد:  12توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1200: ینور شار

 90<شاخص نمود رنگ: 

V-MS1621L 
 وات 21 یسانت 120 الینر نوری

- 2.025.000 
 یلیمترم 1200*000*00وات، ابعاد:  21توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 2100: ینور شار

 90<نمود رنگ: شاخص 

 

V-MS0815R 
 مگنتیCOB وات  15ریلی چراغ 

 1.225.000 - ویمکس
 میلیمتر 180*85*85وات، ابعاد:  15توان: 

 درجه 24لومن، زاویه تابش:  1240شار نوری: 

 90 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی نور 

 یخی )نچرال(

 

V-MS1208E-A 
 COBوات  8 اینقطهچراغ 

 متحرک مگنتی

 1.100.000 - ویمکس

 میلیمتر 000*00*00وات، ابعاد:  8توان: 

 درجه 24لومن، زاویه تابش:  620شار نوری: 

 90 <شاخص نمود رنگ: 

 ایدرجه 160قابلیت چرخش 

بدنه مشکی نور 

 یخی )نچرال(
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V-MS1012L 
 COBوات  12 اینقطهچراغ 

 ثابت مگنتی

 1.997.500 - ویمکس
 میلیمتر 000*00*00وات، ابعاد:  12توان: 

 درجه 24لومن، زاویه تابش:  930شار نوری: 

 90 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی نور 

 یخی )نچرال(

 

V-MS1509R 

 وات مگنتی 9چراغ آویز 
 2.137.500 - ویمکس

 میلیمتر 000*00*00وات، ابعاد:  9توان: 

 درجه 160لومن، زاویه تابش:  700شار نوری: 

 90 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی نور 

 یخی )نچرال(

 

V-MS1409R 
 وات مگنتی 8چراغ آویز 

 2.075.000 - ویمکس
 میلیمتر 000*00*00وات، ابعاد:  8توان: 

 درجه 160لومن، زاویه تابش:  620شار نوری: 

 90 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی نور 

 یخی )نچرال(


