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 (1401ماه  خرداد –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-5730-12010N 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 ردیفه، وایرلستک  5730

المپ 120بدنه سفید   

000.24 50 مودی  

 تک الین 5730نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 600شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 10ضخامت: 

، آفتابی نور

، یخی، مهتابی

 ایآبی و انبه

 موجود

 

MD-220V-2835-12010N 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه، وایرلس 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 32.500 100 مودی

 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 10ضخامت: 

نور آفتابی، 

مهتابی، آبی، 

 ای و یخیانبه

 

MD-220V-2835-120ND-

11MM 

 ولت 220ریسه شلنگی 

 دو ردیفه، وایرلس 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 38.200 50 مودی

 دو الین 2835نوع چیپ: 

 وات 8توان مصرفی یک متر: 

 لومن 600شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 10ضخامت: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

MD-220V-2835-2*60 ND 
 ولت 220ریسه شلنگی 

 ردیفه، وایرلس دو 2835

 المپ 120بدنه سفید 

 47.500 50 مودی

 دو الین 2835نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 580شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، یک سال ضمانت 11ضخامت: 

 سه رنگ
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

WB-NT-5730-120D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 دو ردیفه 5730

 المپ 120روکش سفید 

 عدد سوکت رایگان 10همراه با 

 100 نویگیت
 

 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 560شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

نور آفتابی، 

مهتابی، آبی و 

 بنفش

 اینور انبه 

 

OP-220V-5730-88D-IP44  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 دو ردیفه 5730

 المپ 88روکش سفید 

 عدد سوکت رایگان 10همراه با 

  100 اپتونیکا

 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 6توان مصرفی یک متر: 

 لومن 480شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

آبی، صورتی و 

 ایانبه

 

WB-NT-5730-88D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 دو ردیفه 5730

 المپ 88روکش سفید 

 عدد سوکت رایگان 10همراه با 

  100 نویگیت

 دو الین 5730نوع چیپ: 

 وات 6توان مصرفی یک متر: 

 لومن 480شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

آبی، صورتی و 

 ایانبه

 

WB-NT-3737-78D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه 2835

 المپ سه بعدی لنزدار 78

 متراژ حک شده روی بدنه

 100 نویگیت
28.800 

 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 7توان مصرفی یک متر: 

 لومن 800شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

 نور

آفتابی، مهتابی، 

 بنفش آبی و

03030.  اینور انبه 

 

OP-220V-2835-60D  
 ولت 220ریسه شلنگی 

 تک ردیفه 2835

 المپ سه بعدی لنزدار 60

 متراژ حک شده روی بدنه

 26.150 100 اپتونیکا

 تک الین 2835نوع چیپ: 

 وات 5توان مصرفی یک متر: 

 لومن 600شارنوری یک متر: 

 میلیمتر ، دارای ضمانت 10ضخامت: 

نور آفتابی، 

مهتابی و آبی 

 موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

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 رایگانکنترلر دکمهبه همراه سوکت، 

 هفت رنگ

 

RGB Controller 10mm 

220V 

 RGBکنترلر دکمه ای ریسه 

 17.500 - مودی
 RGBای ریسه کنترلر دکمه

 میلیمتر 10ضخامت 
 موجود

 

7MM-220V-4A موجود ویمکس ینئون فلکس یسهسوکت ر 37.000 - ویمکس 

 

LED Strip Driver wire 

220V 10MM 8A 3737-60D 
 20.000 - نویگیت

 ولت 220شلنگی سوکت ریسه 

 تک ردیفه 2835
 موجود

 

LED Strip Driver Wire 2A 

10MM 
 موجود آمپر 2 یمتر یلیم 10یشلنگ یسهسوکت ر 12.000 - مودی
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

LED Strip Driver Wire 4A 

10MM 
 موجود آمپر 4 یمتر یلیم 10 یشلنگ یسهسوکت ر 13.400 - مودی

 

سوکت ریسه شلنگی وایرلس   

 مودی
 موجود سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی 20.000 - مودی

 

LED Strip Driver Wire 

3COLOR 10MM-2835 

120LED WIRELESS 
سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی 

 سه حالته

 موجود سوکت ریسه شلنگی وایرلس مودی سه حالته 47.500 - مودی

 

OPTONICA LED Panel 

Lamp OP-15194C 18W 

Driver 
 موجود وات اپتنیکا 18درایور پنل سرامیکی   20.000 - اپتونیکا

 

IR-MD02 
 کانال 4کنترل  یموتر

 174.000 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
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1407 
وات 7 یالمپ لوستر  

 21.500 100 مودی
 میلیمتر 36*132وات،  ابعاد:  7توان: 

 لومن 360شار نوری: 

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

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1209 
وات 9المپ حبابی   

 22.000 100 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   

 24.000 100 مودی
 میلیمتر 70*135وات،  ابعاد:  12توان: 

 لومن 1150شار نوری: 

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

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1320 
وات 20ای المپ حبابی استوانه  

 53.800 50 مودی
 میلیمتر 80*158ابعاد:   وات، 20توان: 

 لومن 1700شار نوری: 

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

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1330 
وات 30ای المپ حبابی استوانه  

 95.000 50 مودی
 میلیمتر 100*172وات،  ابعاد:  30توان: 

 لومن 2700شار نوری: 

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

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD1340 
وات 40ای المپ حبابی استوانه  

 129.000 30 مودی
 میلیمتر 80*225وات،  ابعاد:  40توان: 

 لومن 2200شار نوری: 

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

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD1350 
وات 50ای حبابی استوانه المپ  

 160.000 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 المپ حبابی استوانه  

 215.000 20 مودی
 میلیمتر 165*290وات،  ابعاد:  60توان: 

 لومن 4200شار نوری: 

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

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD86100 
یوات مود 010 یاچراغ سوله  

 436.000 36 مودی
 لومن 7500وات، شار نوری:  100توان: 

 85<شاخص نمود رنگ: 

 سال ضمانتیک 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD86150 
یوات مود 015 یاچراغ سوله  

 700.000 40 مودی
 لومن 10500وات، شار نوری:  150توان: 

 85<شاخص نمود رنگ: 

 یک سال ضمانت

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD86200 
یوات مود 200 یاچراغ سوله  

 963.000 40 مودی
 لومن 14000وات، شار نوری:  200توان: 

 85<شاخص نمود رنگ: 

 یک سال ضمانت

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-MD4220 
بیضی مودی  یواریدسقفی و چراغ 

 وات20
 16 مودی

 لومن 1540وات، شار نوری:  20توان:  97.000

 میلیمتر 145میلیمتر ، عرض:  270طول: 

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

آفتابی و نور 

 IR-MD4220 SENSOR مهتابی موجود
بیضی  یواریدسقفی و چراغ 

 وات20سنسور دار مودی 

160.000 

 

IR-MD4120 
مودی  گرد یواریدسقفی و چراغ 

 وات20

 ساخت ایران

 97.000 20 مودی
 لومن 1540وات، شار نوری:  20توان: 

 میلیمتر 66میلیمتر ، عمق:  225ابعاد بیرونی: 

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

نور مهتابی 

 موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP6310 

 وات10یکا اپتون یواریچراغ د

 ساخت ایران

 120.000 60 اپتونیکا

 لومن 800وات، شار نوری:  10توان: 

 میلیمتر 120میلیمتر، عرض:  260ابعاد طول: 

 میلیمتر 38عمق: 

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

 سه رنگ

 

OP-DLQ5207R 

 وات SMD 7 چراغ

 ساخت ایران

 120 اپتونیکا
16.900 

 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  7توان: 

 میلیمتر 110ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550نوری: شار 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 سه رنگ 21.400

 

OP-5207 GLASS 

 وات، دور شیشه SMD  7چراغ 

 ساخت ایران

 120 اپتونیکا
 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  7توان:  21.400

 میلیمتر 130ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 سه رنگ 22.800

 

MD-DLQ4808R SMD 
 وات SMD 8چراغ 

 ساخت ایران

 100 مودی
37.000 

 میلیمتر 80وات، ابعاد برش:  8توان: 

 میلیمتر 105ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  550شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 سه رنگ 40.000

 

IR-MD4807 
 وات دور شیشه SMD 7چراغ 

 ساخت ایران

 27.000 100 مودی

 میلیمتر 65وات، ابعاد برش:  7توان: 

 میلیمتر 105ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  47عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  400شار نوری: 

مهتابی  نور

 موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP5230R 

 وات 30 توکارSMD چراغ 

 ساخت ایران

 121.300 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 

 مهتابی موجود

 

IR-OP5230R-MZ 

  وات 30 روکارSMD چراغ  

 ساخت ایران

 133.800 20 اپتونیکا

 وات 30توان: 

 میلیمتر 220ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  40قطر: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1650شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-OP5230S 

 وات 30 توکارSMD چراغ 

 ساخت ایران

 120.000 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  

 ساخت ایران

 134.000 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

 

IR-OP5250R 

 وات 50 توکارSMD چراغ 

 ساخت ایران

 269.000 10 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  50توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP9103R 3W 

 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات گرد 3

 18.500 200 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 3W 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3

 17.200 200 اپتونیکا

 میلیمتر 38وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  210شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD9203R 3W 

 متحرک COBچراغ چشمی 

 وات گرد 3

 23.000 400 مودی

 میلیمتر 45وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 52ابعاد بیرونی: 

 70<رنگ: میلیمتر، شاخص نمود  34عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  210شار نوری: 

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-MD9203S 3W 
 متحرک COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3

 24.000 400 مودی

 میلیمتر 45وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 52ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  34عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  210شار نوری: 

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-V9303R-A 3W 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات گرد 3

 24.000 200 ویمکس

 میلیمتر 40وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120تابش: لومن، زاویه  200شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-V9303R-B 3W 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات گرد 3

 24.000 200 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-A 3W 
 ثابت COBچراغ چشمی 

 وات مربع 3
 25.300 200 ویمکس

 میلیمتر 40وات، ابعاد برش:  3توان: 

 میلیمتر 50ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  200شار نوری: 

آفتابی و نور 

 مهتابی موجود

 

IR-OP5607R-A 
 وات متحرک 7لنزدار  COBچراغ 

 ساخت ایران

 20.200 120 اپتونیکا

 میلیمتر 110وات،  ابعاد بیرونی:  7توان: 

 میلیمتر 80ابعاد برش: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  400شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

   

OP-DLQ5630R 

 وات 30توکار  COBچراغ 

 ساخت ایران

 121.300 20 اپتونیکا

 میلیمتر 205وات، ابعاد برش:  30توان: 

 میلیمتر 225ابعاد بیرونی: 

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

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  2500شار نوری: 

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

OP-DLM5630R-MZ 

 وات 30روکار  COBچراغ 

 ساخت ایران

 133.800 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-OP5650R 50W 
 وات 50توکار  COBچراغ 

 ساخت ایران

 269.000 20 اپتونیکا

 میلیمتر 200وات، ابعاد برش:  50توان: 

 میلیمتر 223ابعاد بیرونی: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  58عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

نور آفتابی و 

 موجودمهتابی 
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD28100 100W 
 SMDوات  100پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 ساخت ایران

 400.000 10 مودی
 IP65وات،  100توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  10000: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویه

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

  

IR-MD2850 50W 
 SMDوات  50پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 ساخت ایران

 207.500 20 مودی
 IP65وات،  50توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  4500: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویه

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD2830 30W 
 SMDوات  30پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 ساخت ایران

 148.000 60 مودی
 IP65وات،  30توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  2700: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویه

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD2820 20W 
 SMDوات  20پروژکتور 

 بدنه سفید و مشکی

 ساخت ایران

 133.800 80 مودی
 IP65وات،  20توان: 

 80<لومن، شاخص نمود رنگ:  1800: یشارنور

 درجه 120تابش:  زاویه

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-OP2230B 30W 

اپتونیکا  COB  وات 30ریلی چراغ  

 بدنه مشکی

 173.800 50 اپتونیکا
 میلیمتر 172*122*86وات، ابعاد:  30توان: 

 درجه 24لومن، زاویه تابش:  2500شار نوری: 

 85 <نمود رنگ: شاخص 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD2130 30W 

مودی  COB  وات 30ریلی چراغ  

 بدنه مشکی
 186.300 30 مودی

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

 درجه 18لومن، زاویه تابش:  2700شار نوری: 

 80 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD2150 50W 

مودی  COB  وات 50ریلی چراغ  

 بدنه مشکی
 240.000 20 مودی

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

 درجه 18لومن، زاویه تابش:  4000شار نوری: 

 80 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی و 

 موجودمهتابی 

 

IR-MD2410 10W 

مودی  COB  وات 10ریلی چراغ  
 95.000 50 مودی

 میلیمتر 140*50*50وات، ابعاد:  10توان: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  800شار نوری: 

 75 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود

 

IR-MD2420 20W 

مودی  COB  وات 20 ریلیچراغ  
 120.000 30 مودی

 میلیمتر 150*60*60وات، ابعاد:  20توان: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1600شار نوری: 

 75 <شاخص نمود رنگ: 

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی و 

 مهتابی موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP2610 10W 

یکااپتون وات 10 یتچراغ جت ال  
 269.000 20 اپتونیکا

 میلیمتر 133*83وات، ابعاد:  10توان: 

IP65 دارای استاندارد 

درجه 120زاویه تابش:   

 جنس محصول: آلومینیوم و پالستیک

بدنه مشکی و 

 سفید

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-MD1710R 
گرد وات 10 ییرپنل فنر متغ  52.500 100 مودی 

 80<وات ، شاخص نمود رنگ  10توان 

 میلیمتر 90تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  840 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

IR-MD1716R 

گرد وات 16 ییرپنل فنر متغ  
 80.700 60 مودی

 80<وات ، شاخص نمود رنگ  16توان 

 میلیمتر 105تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  1350 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

IR-MD1724R 
گرد وات 24 ییرپنل فنر متغ  

 133.800 40 مودی
 80<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 155تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :شار نوری

نور مهتابی و 

 موجودآفتابی 

IR-MD1736R 
گرد وات 36 ییرپنل فنر متغ  

 173.800 30 مودی
 80<وات ، شاخص نمود رنگ  36توان 

 میلیمتر 210تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  3000 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD1724S 
 مربع وات 24 ییرپنل فنر متغ

 147.500 30 مودی
 80<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 155تا  40ابعاد برش: 

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2400 :شار نوری

نور مهتابی 

 موجود
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1724R-MZ 

 نور روکار گردوات تمام 24 پنل
 147.500 40 مودی

 80<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 170: ابعاد

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :شار نوری

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD1724S-MZ 
نور روکار مربعوات تمام 24 پنل  

 160.000 40 مودی
 80<وات ، شاخص نمود رنگ  24توان 

 میلیمتر 40، قطر: میلیمتر 170: ابعاد

 درجه 180لومن ، زاویه تابش:  2000 :نوری شار

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

OP-15194C (18W) 
وات گرد  18پنل سرامیکی توکار 
SMD 

 42.000 40 اپتونیکا
 میلیمتر225میلیمتر،ابعاد بیرونی:  210ابعاد برش: 

 70<میلیمتر، شاخص نمود رنگ:  25عمق برش: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  1300شار نوری: 

نور آفتابی 

 موجود

 

IR-MD1660 60W 
وات 60 - 60* 60پنل   

 350.000 10 مودی

 وات 60توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  4200شار نوری: 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD1680 80W 
وات 80 - 60* 60پنل   

 388.000 10 مودی

 وات 80توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  5600شار نوری: 

نور یخی و 

 مهتابی موجود



 

 
 

 16 

 

 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-MD1896S 96W 
وات 96 - 60* 60پنل   

 469.000 10 مودی

 وات 96توان: 

 میلیمتر 595*595*30ابعاد: 

 70<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  10000شار نوری: 

نور مهتابی و 

 ترکیبی موجود

 

IR-MD1650 50W 
وات 50 - 120* 30پنل   

 388.000 8 مودی

 وات 50توان: 

 میلیمتر 1200*300*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  5450نوری: شار 

نور آفتابی، 

مهتابی و یخی 

 موجود

 

IR-MD16100 100W 
وات 100 - 120* 60پنل   

 738.000 6 مودی

 وات 100توان: 

 میلیمتر 1200*600*30ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  12500شار نوری: 

نور مهتابی 

 موجود

 

IR-OP19144-A 144W 
وات 144 - 60* 60پنل   

 738.000 6 اپتونیکا

 وات 144توان: 

 میلیمتر 595*595*13ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  17200شار نوری: 

 سه رنگ

 

IR-OP19144-B 144W 
وات 144 - 60* 60پنل   

 738.000 6 اپتونیکا

 وات 144توان: 

 میلیمتر 595*595*13ابعاد: 

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  17200شار نوری: 

 سه رنگ
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 (1401ماه  خرداد –اول )نیمه ، نویگیتلیست قیمت محصوالت ویمکس، مودی، اپتونیکا

 

IR-OP3440-B 

اپتونیکاسانتی  60وات  40براکت   
 110.000 20 اپتونیکا

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

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 3000: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-OP3480-B 

اپتونیکاسانتی  120وات  80براکت   
 240.000 20 اپتونیکا

 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   
 140.000 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   
 274.000 20 مودی

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

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 7500: ینور شار

 80<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD6612 
یوات مود 12 یاینهچراغ باال آ  

 20 مودی
348.000 

 وات 12توان: 

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

 جنس محصول: آلومینیوم و شیشه

 80<شاخص نمود رنگ: 

 درجه 120لومن، زاویه تابش:  800شار نوری: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 سه رنگ 374.000

 

IR-MD3112-A 

بدنه  وات 12 (T5)یچراغ خط

 ینیومیآلوم

 70.000 30 مودی
 یلیمترم 600*30*22وات، ابعاد:  12توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1150: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

https://vmaxshop.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-10-%d9%88%d8%a7%d8%aa-30-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://vmaxshop.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-10-%d9%88%d8%a7%d8%aa-30-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://vmaxshop.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-10-%d9%88%d8%a7%d8%aa-30-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://vmaxshop.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-10-%d9%88%d8%a7%d8%aa-30-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%be%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7/
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IR-MD3118-A 

بدنه  وات 18 (T5)یچراغ خط

 ینیومیآلوم

 77.500 30 مودی
 یلیمترم 900*30*22وات، ابعاد:  18توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 1720: ینور شار

 70<شاخص نمود رنگ: 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD3124-A 

بدنه  وات 24 (T5)یچراغ خط

 ینیومیآلوم

 86.500 30 مودی
 یلیمترم 1200*30*22وات، ابعاد:  24توان: 

 درجه 120تابش:  یهلومن، زاو 2300: ینور شار

 70<رنگ: شاخص نمود 

نور مهتابی و 

 آفتابی موجود

 

IR-MD9938 
 UV یچراغ مود

 ساخت ایران

 1.225.000 6 مودی
 وات 38توان: 

 یطمح یکننده ضدعفونی

 ساعت 8،000: یدطول عمر مف

- 


