
محصوالت روشنایی اضطراري پایا

محصوالت  ضد انفجار  پایا

محصوالت تولیدي شرکت گیو مدار



سازمان صنایع دفاع - گروه



محصوالت  ضد انفجار  پایا



PAYA   PSE100 پروژکتور ضد انفجار پایا

EX e mb IIC T5

IEC EN 60079-7
IEC EN 60079-18

ZONE 1 & ZONE2 IP 65
حفاظت شده توسط حفاظت هاي ضد انفجار        و     

مدیریت هوشمند خطاي ولتاژ ورودي و افزایش دما 

خروجی هاي ایزوله با حداکثر اختالف پتانسیل 

منطبق بر استانداردهاي ضد انفجار 

مجهز به محافظ افزایش دما ، دماي بدنه حداکثر 

مجهز به محافظ جهش ولتاژ ورودي و مدار اصالح پاور فکتور و هارمونیک

مجهز به محافظ اتصال کوتاه و اتصال باز خروجی ها 

emb

IEC EN 60079-7 & IEC EN 60079-18

30V DC

100 C-25<T<-65C

Vi + - %20

EF >0.9





PAYA   PT5-EX باالست ضد انفجار تک المپ پایا



محصوالت  روشنایی اضطراري پایا



PAYA CHARGING SPOTLIGHTپرژکتور شارژي پایا 

مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ ، طول عمر باالي باتري ، راندمان باال

شارژ سریع ، شارژ کامل باتري در کمتر از 3 ساعت 

قابلیت تنظیم نور 1ز 200 لومن تا 1500 لومن

Vi

Ta

BATTERY

175V<V<265V 

-15C<T<55C

 SHRGE TIME

LITHIUM-ION  3CELL 2200MAH

LIFE SPAN >30000H

پرژکتور شارژي پایا بصورت قابل حمل و ثابت استفاده می شود.

با برق شهر شارژ شده و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و یا 

دستی با باتري نوردهی می کند. کلیه اعمال شارژ و دشارژ بطور اتوماتیک 

و هوشمند کنترل شده و نیاز به هیچ دخالت دستی ندارد. مقدار نور 

آن از 200 لومن تا 1500 لومن تنظیم می شود که متناسب با آن

زمان نوردهی از 2 ساعت تا 12 ساعت تغییر می کند.

<3H

 CYCLE LIFE >800



PAYA EMERGENCY SPOTLIGHTپرژکتور اضطراري پایا 

نصب و سیم کشی آن آسان است.

کامال اتوماتیک بوده و نیاز به هیچ گونه کنترل دستی ندارد.

در هر دو حالت اضطراري و عادي قابل کنترل با کلید المپ است.

شارژ سریع ، شارژ کامل باتري در کمتر از 3 ساعت 

طول عمر باتري 800 بار شارژ و دشارژ کامل است.

Vi

Ta

BATTERY

175V<V<265V 

-15C<T<55C

 SHRGE TIME

LITHIUM-ION  3CELL 2200MAH

LIFE SPAN >30000H

پرژکتور اضطراري پایا در حالت عادي روشنایی محیط را با برق

شهر تامین و هنگام قطع برق روشنایی را با باتري تامین  

می کند. توان آن با برق شهر 30 وات و با باتري 10 وات است. مدت 

نوردهی اضطراري آن بیش از 2 ساعت است.

<3H

 CYCLE LIFE >800

مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ ، طول عمر باالي باتري ، راندمان باال

در حالت عادي با برق شهر و هنگام قطع برق با باتري نوردهی می کند.



PAYA EMERGENCY PANELپنل هاي اضطراري پایا 

 نیاز به اضافه کردن انشعاب روشنایی ندارد.

نصب و سیم کشی آن آسان است.

کامال اتوماتیک بوده و نیاز به هیچ گونه کنترل دستی ندارد.

در هر دو حالت اضطراري و عادي قابل کنترل با کلید المپ است.

باتري آن در کمتر از 3 ساعت کامال شارژ می شود.

طول عمر باتري 800 بار شارژ و دشارژ کامل است.

Vi

Ta

BATTERY

175V<V<265V 

-15C<T<55C

 SHRGE TIME

LITHIUM-ION  3CELL 2200MAH

LIFE SPAN >30000H

پنل هاي اضطراري پایا در حالت عادي روشنایی محیط را با برق

شهر تامین می کند و در هنگام قطع برق روشنایی را به کمک 

باتري تامین می کند. این پنل ها در ابعاد و توان هاي مختلف موجود    

است. به دلیل استفاده از باتري لیتیوم یون مدت زمان نوردهی اضطراري

باالیی دارد. زمان نوردهی اضطراري در مدل هاي مختلف از 1 ساعت

تا 4 ساعت می باشد و با اضافه کردن بسته باتري قابل افزایش است.

<3H

 CYCLE LIFE >800





باالست اضطراري پایا

کنترل هوشمند شارژ و دشارژ

PAYA PMC-100

این محصول با برق شهر دو عدد المپ فلورسنت 18 تا 40 وات 

را بطور معمول روشن می کند. در موقع قطع برق ، یک المپ

را با نصف و یا ثلث توان نامی المپ روشن می کند. تمام اعمال شارژ و 

دشارژ بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ کنترل دستی 

ندارد.

 منطبق بر استاندارد بین المللی 

قابلیت تنظیم توان اضطراري به دو حالت 

مجهز به المپ نمایشگر وضعیت باتري و شاستی تست

کنترل هوشمند شارژ و دشارژ جهت دست یابی به :

افزایش طول عمر باتري، شارژ سریع، افزایش مدت

نوردهی، افزایش راندمان و شدت نور

ANSI.C.82.11-1993

Vi

LAMP TYPE

LAMP POWER

175V<V<265V 

T5 & T8 & T10

EMERGENCY TIME 1H TO 6H

LIFE SPAN

14W - 40W

>35000H

 EMERGENCY POWER 6W TO 20W



انواع درایور ال اي دي پایا

















باالست اضطراري پایا

کنترل هوشمند شارژ و دشارژ

PAYA PMC-100

این محصول با برق شهر دو عدد المپ فلورسنت 18 تا 40 وات 

را بطور معمول روشن می کند. در موقع قطع برق ، یک المپ

را با نصف و یا ثلث توان نامی المپ روشن می کند. تمام اعمال شارژ و 

دشارژ بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به هیچ کنترل دستی 

ندارد.

 منطبق بر استاندارد بین المللی 

قابلیت تنظیم توان اضطراري به دو حالت 

مجهز به المپ نمایشگر وضعیت باتري و شاستی تست

کنترل هوشمند شارژ و دشارژ جهت دست یابی به :

افزایش طول عمر باتري، شارژ سریع، افزایش مدت

نوردهی، افزایش راندمان و شدت نور

ANSI.C.82.11-1993

Vi

LAMP TYPE

LAMP POWER

175V<V<265V 

T5 & T8 & T10

EMERGENCY TIME 1H TO 6H

LIFE SPAN

14W - 40W

>35000H

 EMERGENCY POWER 6W TO 20W



















NOORBAN SMART KEYکلید هوشمند نوربان 

 زمان روشن ماندن المپ از 1 تا 12 ساعت قابل تنظیم است.

المپ ها را می توان بصورت دستی و یا اتوماتیک کنترل کرد.

داراي زمانبندي رندوم هوشمند 

قابل نصب در قوطی کلید معمولی بدون نیاز به تغییر در سیم کشی

زمان تنظیم شده در حافظه ذخیره شده و با قطع برق محفوظ می ماند.

Vi

Ta

Iomax

90V<V<265V 

-15C<T<55C

5A

LIFE SPAN >60000H

کلید هوشمند نوربان یک کلید دو پل معمولی است که کنترلر به 

آن اضافه شده و در قوطی کلید معمولی نصب می شود. این

محصول روشنایی منزل را بطور اتوماتیک کنترل می کند. در حالت 

اتوماتیک هر شب هنگام تاریک شدن هوا ، المپ ها را روشن کرده و 

در مدتی که کلید را تنظیم کرده اید روشن نگه می دارد.

 TIME 1H - 12H    %5+_














