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لمحة

الرؤية

الرسالة

ــاف الثــاث عــام 2012 وهــي شــركة ســعودية بالكامــل. تعمــل الشــركة بشــكل متكامــل فــي كافــة مراحــل  تأسســت شــركة األطي
التصميــم واالنتــاج وإدارة الجــودة والتوزيــع باإلضافــة إلــى خدمــات مــا بعــد البيــع. تهــدف األطيــاف الثــاث إلــى إنتــاج المنتجــات 
ــى إمــداد عمائهــا بتصميمــات ذات مســتوى عالمــي مــن حيــث  ــة لقطــاع الســوق وإل ــي االحتياجــات المتنامي ــي تلب ــة الت الكهربائي
عوامــل األمــان واالبتــكار والموثوقيــة. تســاعد خدمــات مــا بعــد البيــع التــي نقدمهــا علــى وضــع العميــل فــي المرتبــة األهــم وتســعى 

إلــى تلبيــة كافــة رغباتــه. 

نسعى أن نكون شركة عالية الربحية رائدة في االبتكار في صناعة المنتجات الكهربائية لقطاع التشييد والبناء في المنطقة.

االستمرار في تصميم وتصنيع منتجات كهربائية آمنة وذات جودة عالية من خال االبتكار وااللتزام بأعلى معايير الجودة.
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Brief

Vision

Mission

Tri-Spectrum is %100 wholly owned Saudi Arabian Company founded in 2012. Tri-spectrum is fully 
integrated in all stages of design, production, quality control, distribution and after sales services. 
Tri-spectrum’s goal is to manufacture electrical accessories that meet the growing requirements of 
building segments. Tri-Spectrum’s purpose is to grow the market and provide our customers with 
state of the art designs that are the safest, most innovative, aesthetically fashionable, and reliable 
after sales services, where customer satisfaction is placed at top priority.

To be the leading, most profitable and innovative manufacturer of construction electrical products 
in the region. 

To continually design and manufacture safe, high quality construction electrical products essential 
for human progress through mastering innovation and providing quality built-in process. 
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الضمان

سياسة الجودة

تضمــن األطيــاف الثــاث اســتبدال أي منتــج معيــب أثنــاء فتــرة الضمــان المحــددة مــن خــال االتصــال بالرقــم 
المجاني 8002477772

يشــمل الضمــان المنتجــات التــي تقدمهــا األطيــاف الثــاث مثــل العلــب الحديــد والمفاتيــح والقوابــس. مــدة 
الضمــان علــى هــذه المنتجــات هــي 25 ســنة ومــدة الضمــان علــى المنتجــات اإللكترونيــة هــي خمس ســنوات.

السعي الدائم إلرضاء العماء عن طريق التميز في جودة المنتج وخدمة ما بعد البيع.  •

ترسيخ مبدأ الشراكة طويل المدى من خال التعاون المستمر مع العماء والموردين لتحقيق النجاح المشترك.  •

ضمان االلتزام الدقيق بتطبيق المعايير واألنظمة المتعلقه بجودة المنتج والسامة واألداء المتميز.  •

العمــل باســتمرار علــى تحســين إدارة الجــودة لشــركة األطيــاف الثــاث متوافــق مــع أنظمــة األيــزو 9001: 2015 وبنــاء فريــق العمــل   •
وتحفيــزه لتحقيــق التميــز فــي األداء.

التــزام اإلدارة العليــا بتطبيــق سياســة وإجــراءات الجــودة باســتمرار والتحفيــز لبنــاء شــركة ملتزمــة بمعاييــر الجــودة علــى المــدى   •
البعيــد، عــن طريــق اســتخدام أدوات القيــاس والمراقبــة للتأكيــد علــى التــزام جميــع العامليــن باألنظمــة واإلجــراءات.

يمكنك التواصل معنا عن طريق الرقم المجاني الخاص بخدمة العماء

الرقم المجاني: 2 7777 24 800

www.tri-spectrum.com

Warranty
Tri-spectrum warrants to replace any faulty product during the specified warranty 
period by calling Toll Free number 8002477772.

Spectra warranted products includes Switch Boxes, Switches & Sockets which 
has 25 years warranty. Electronic products has 5 years warranty.

• Passionately driving customer’s satisfaction with exceptional products and after sales services. 

• Providing long term partnership concept through continuous cooperation with customers and 
suppliers to achieve mutual long term success and strengthen relationship.

• Ensuring strict adherence with standards and regulations pertaining to the Product quality, safety 
and performance.

• Sustaining continuous improvement in the effectiveness of Tri-Spectrum’s Quality Management 
System complying with ISO 9001:2015 and developing motivated team of employees to excel in 
core competency.

• Management is fully committed to the successful development and implementation of the Quality 
Management System by using proper measuring & monitoring tools to continually improve its 
effectiveness and ensures that all the employees are guided by the system & procedures

Feel free to contact customer service:

Toll Free: 800 24 7777 2
www.tri-spectrum.com

+966554227833

+966554227833

Quality Policy
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معظــم المــواد الباســتيكية التــي تســتخدم فــي صناعــة المنتجــات الكهربائيــة فــي الســوق حاليــًا هــي البولــي كربونيــت باإلضافــة 
إلــى بعــض المــواد الخــام األخــرى التــي ال تتطابــق مــع معاييــر األمــان بشــكل كامــل مــن ناحيتــي مقاومــة تأثيــر المــواد الكيميائيــة 
ــي إذا تعرضــت  ــي كربونيــت ســهلة التعــرض للتلــف والتكســر الذات ــي مــن ضمنهــا البول ــق. تعــد تلــك المــواد والت ومقاومــة الحري
لمــواد كيميائيــة أو زيــوت ممــا يتســبب فــي انكشــاف دوائرهــا الكهربائيــة كمــا أنهــا تتســبب فــي الحرائــق وفــي تعريــض المســتخدمين 

لخطــر لمــس األســاك الكهربائيــة العاريــة.

ــة فــي الخامــات المســتخدمة  ــج المشــاكل الفني ــر مــادة مبتكــرة تعال قامــت الشــركة بالتعــاون مــع شــركة ســابك )SABIC( بتطوي
حاليــا فــي األفيــاش والمفاتيــح الكهربائيــة وكذلــك بالتعــاون مــع كبــرى الشــركات العالميــة كشــركة )BASF( األلمانيــة للحصــول علــى 

أفضــل الخامــات لألجــزاء الخلفيــة ذات أعلــى معاييــر الجــودة خاصــة فــي مقاومــة االحتــراق

مواد خام عالية الجودة

.DOP مقاومة عالية للمواد الكيميائية حتى األنواع الخطيرة منها مثل غاالت األوكتيل Spectra توفر منتجات

االســتخدام اآلمــن لمنتجــات Spectra فــي المطابــخ وفــي العديــد مــن األماكــن األخــرى دون أي مشــاكل أو قلــق ناتــج عــن 
ــة. ــات والحــرارة والرطوب تعرضهــا للكيماوي

تتميــز منتجــات Spectra بمقاومتهــا العاليــة لللهــب واجتــازت اختبــار الســلك المتوهــج حتــى درجــة 960° مئويــة متفوقــًة بذلــك 
علــى الدرجــة القياســية والتــي تبلــغ850° مئويــة .

تتمتع منتجات Spectra بدرجة عالية من التحٌمل والمتانة وعدم التكسر .

مقاوم لاشتعال وارتفاع درجات 
الحرارة أثناء التشغيل

مقاوم للتصدعات والكسر الناتج عن الضغطمقاوم للتشققات والتآكل الناتج عن الزيوت والكيماويات

The industry is predominantly using Polycarbonate and other materials which have much less safety 
properties in terms of chemical and fire resistance. These raw materials that include Polycarbonate 
are more susceptible to short circuit, fire and exposure of users to live current-carrying wires.

Best Material

Resistant to all chemicals including most dangerous ones like DOP (Di Octyl Phthalate)

Can be used without problems in the kitchen and other places where there is chemical exposure

High flame resistant. Can resist glow wire up to 960º C 

Safe material to use with good electrical and mechanical properties

Resistant to cracking caused by oils and 
chemicals

Breaking under pressure
Fire Retardant

Fire RetardantChemical ResistantCrack Resistant Fire RetardantChemical ResistantCrack Resistant

Fire RetardantChemical ResistantCrack Resistant

Tri-Spectrum, in co-operation with SABIC, has developed an innovative material that solves the 
technical problems in materials currently used in switches and sockets as well as in cooperation 
with major international companies such as BASF, Germany to obtain the best materials for rear 
parts, especially in fire retardancy.



Features الخصائص

للطاقــة  موفــرة  ضوئيــة  مؤشــرات 
LED الجــودة  عاليــة  الكهربائيــة 

تتيح المؤشرات الضوئية عالية الجودة التمتع 
بفترة تشغيل أطول كما أنها توفر الطاقة وخالية 

من األشعة فوق البنفسجية الضارة

تعمل المفاتيح ثنائية القطبية على الفصل 
التام للتيار الكهربائي عند الصيانة

مفاتيح ثنائية األقطاب

Water Heater
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Safetyاألمان

تم تصميم المسامير بحيث ال تسقط 
من محور دورانها بعد فكها بشكل كامل 
مما يقلل الوقت والموارد المستهلكة 

في عمليتي التركيب والصيانة

مسامير ال تسقط بعد الفك

Even after fully unscrewing the screw 
will not fall. This reduces a lot of hassles 

electricians face during installation.

Self-retaining screws

العزل التام والمؤمن للمنتجات 
لتجنب وقوع أي حوادث للمستخدم 

أو لفني الكهرباء.
Fully enclosed product, no accidental 

contact to user/electrician

قابلية التعديل والتحريك في االتجاهين

Adjustable in two directions

واجهة مثالية ومتميزة

Superior looks (Aesthetics)

تصميم سهل االستخدام ومناسب 
لكافة أغراض التركيب والصيانة

غطاء متحرك للمسامير 

Unique and user friendly. Easy to 
open and fix. No worry of losing it 

during installation

Screw cap fixing

Very high quality LED

Double Pole switch completely disconnect 
the power to be safely maintained

Very high quality LED gives longer life, 
Energy saving and UV free light

Double Pole switch
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االلتــزام بمعاييــر وإجــراءات هيئــة التحكــم وإدارة 
المــواد الخطــرة

صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التدوير

الخصائص

حقــق مفتــاح اإلنــارة 10 أمبيــر 12° درجــة مئويــة فــى اختبــار 
األداء األقصــى الرتفــاع درجــة حــرارة المفتــاح بالمقارنــة 

بالحــد المســموح بــه بالمواصفــات وهــو 45° درجــة 
حماية أكثر

عمر أطول

منع انصهار المكونات الداخلية

األداء األفضل للمفاتيح

Features

RoHS Compliant product & Process
Environmentally safe and recyclable 

Eco-friendly and recyclable

Our 10A switches have Temperature rise around 
12º C after endurance (40,000 on/off) against the 
standard limit of 45º C

More protection
Long life
Preventing fusion of internal component

Switches with best performance

• Added safety
• Silver contact and inlay which will add long life
• Rating Currents. 10AX/20A/45A
• High degree of insulation
• Easy to clean
• Standard Compliance SASO-GSO-IEC-60669-1

Switches

Sockets

المسامير و المرابط مطلية بالفضة لتحسين توصيل الكهرباء• 
األجزاء الداخلية تتكون من النحاس النقي المطعم بالفضة• 
تتوفر بقياسات: 10 أمبير/ 20 أمبير/ 45 أمبير• 
درجة عزل عالية لألجزاء الداخلية والخارجية• 
سهلة التنظيف• 
االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة والبريطانية IEC-60669-1 والســعودية • 

 GSO والخليجية SASO

المفاتيح

األفياش
لحمايــة •   ( األمــان  مــن  للمزيــد  للفتحــات  اآللــي  الغلــق  خاصيــة 

) األطفــال 
موصات من الفوسفور البرونزي مما يسمح بعمر أطول• 
مخارج قياسية لزيادة االتصال باألساك وسهولة التركيب• 
طاء داخلي بالفضة للمرابط لتحسين توصيل الكهرباء• 
قياسات التيار: 13 أمبير/ 15 أمبير/ 16 أمبير• 
سهلة التنظيف• 
الدوليــة IEC 60884 والمعاييــر •  المعاييــر  لتتوافــق مــع  مصنعــة 

 SASO الســعودية للمواصفــات  البريطانيــة BS1363 ومطابقــة 
SASO 2204 و   2203

أفياش االتصاالت
ــة مــن مــواد •  ــة وموصــات مصنوع ــة ذات جــودة عالي مــواد موصل

ــة الكفــاءة خــام عالي
غطاء تلقائي االنزالق • 
 •3M أفايش التليفون والشبكة مطابقة لتصميمات
سرعة نقل البيانات لفيش الكمبيوتر تصل إلى 1 جيجا بايت / ث• 

مخفضات االنارة
ال تسبب تداخل مع تردد موجات الراديو• 
نظــام تهويــة عالــي الجــودة ممــا يضمــن عــدم ارتفــاع درجــة الحــرارة • 

ممــا يضمــن فتــرة عمــر أطــول للمنتــج
متوفر بقياسات: 500 وات/ 1000 وات عند 220فولت• 
ــة ذو عمــق 35 •  ــة الحديدي ــارة فــي العلب ــب مخفــض اإلن ــة تركي قابلي

مــم
انعدام صوت الطنين المزعج )الضوضاء(• 
 •BS1363 والبريطانية IEC 60669-2 االلتزام بالمعايير الدولية

• Added safety with shutter
• Phosphor Bronze plug contacts for long life and 

no loose contacts
• Big Terminals to accommodate maximum wires 

and easy installation
• Silver contact and inlay which will add long life
• Rating Currents. 13A/15A/16A
• Easy to clean
• Standard compliance SASO 2203, SASO 2204, 

BS1363 & IEC 60884

• Good contact material and high quality 
connectors

• User-friendly shutter
• Shutter with spring
• Easy to remove and install

Communication

• No radio frequency interference
• Good ventilation assures no heat generation
• Dimmers rating:- 500W & 1000W
• BS standard dimmer switch may be flush mount-

ed in Spectra 35mm Deep Switch box
• No humming Noise
• Standard compliance IEC 60669-2 & BS1363

Dimmer Switches
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Itemالصنف

SPS10110A 1-way 1gang Switchمفتاح مفرد 10 أمبير 

SPS10210A 1-way 2gang Switchمفتاح مزدوج 10 أمبير 

SPS10310A 1-way 3gang Switchمفتاح ثالثي 10 أمبير 

SPS10410A 1-way 4gang Switchمفتاح رباعي 10 أمبير 

SPS10810A 2-way 1gang Switchمفتاح مفرد اتجاهين 10 أمبير )دركسيون(  

SPS10910A 2-way 2gang Switchمفتاح مزدوج اتجاهين 10 أمبير )دركسيون(  

SPS11010A 2-way 3gang Switchمفتاح ثالثي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون(  

SPS11110A 2-way 4gang Switchمفتاح رباعي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون(  

SPS10510A 1-way 4gang Switch 7×14مفتاح رباعي 10 أمبير 7×14 

SPS10610A 1-way 6gang Switch 7×14مفتاح سداسي 10 أمبير 7×14 

SPS10710A 1-way 8gang Switch 7×14مفتاح ثماني 10 أمبير 7×14 

SPS11210A 2-way 4gang Switch 7×14مفتاح رباعي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 7×14

SPS11310A 2-way 6gang Switch 7×14مفتاح سداسي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 7×14

SPS17×1410A 2-way 8gang Switch 7×14مفتاح ثماني اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 7×14

SPR10110A 1-way 1gang Bell Switchمفتاح جرس مفرد 10 أمبير 

SPS20120A Single pole 1gang Switchمفتاح مفرد 20 أمبير أحادي القطبية 

SPS21520A DP 1gang Switch with indicatorمفتاح سخان مفرد 20 أمبيرثنائي القطبية مع لمبة ليد 

SPS216مفتاح سخان مفرد 20 أمبير ثنائي القطبية مع لمبة ليد و طباعة 
20A DP 1gang Switch with indicator and marked "Water 
Heater"

SPS21720A Intermediate 1gang Switchمفتاح مفرد متوسط 20 أمبير )دريكسيون(  

SPS21820A Intermediate 2gang Switchمفتاح مزدوج متوسط 20 أمبير ) دريكسيون(  

SPS20820A 2-way 1gang Switchمفتاح مفرد اتجاهين 20 أمبير )دركسيون(  

SPS31545A DP 1gang Switch with LED indicatorمفتاح مكيف 45 أمبير ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد 

SPS31945A DP 1gang Switch with LED indicator 7×14مفتاح مكيف 45 أمبير 7×14 ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد 

 SPP101Blank off 1gangتسكيرة كاملة 

SPP202Blank off 1gang 7×14تسكيرة كاملة 7×14

SPK10113A Socket 1gang with DP Switchفيش 13 أمبير مفرد مع مفتاح ثنائي القطبية 

SPK10213A Socket 2gang with DP Switch 7×14فيش 13 أمبير مزدوج مع مفتاح ثنائي القطبية 7×14

SPS101BG :في نهاية الكود ، مثال BG للون البيج يتم إضافة *

Water Heater

مفاتيح وأفياش بيرال
Perla Switches & Sockets

‘  14  ’
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SPK11513A Socket 1gang with USB 2.1Aفيش 13 أمبير مفرد مع مدخل يو إس بي

SPK103 13A Socket 1gang with DP Switch & LED indicatorفيش 13 أمبير مفرد مع مفتاح ثنائي القطبية مع لمبة ليد

SPK118 13A Socket 1gang (without Switch)فيش 13 أمبير مفرد 

SPK20715A/127V SASO Socketفيش 15 أمبير أمريكى 127 فولت ) ساسو (

.SPK401Single socket oulet 32Aفيش مفرد 32 أمبير

SPD101500W 1-way rotary Dimmer 1gangديمر دوار مفرد 500 واط /220 فولت 

SPD102500W 2-way push and rotate Dimmer 1gangديمر كبس ودوار مفرد اتجاهين )دركسيون( 500 واط 220 فولت 

SPD103500W 1-way push Dimmer 1gang Switchديمر كبس مفرد 500 واط /220 فولت 

SPD2011000W 1-way rotary Dimmer 1gangديمر دوار مفرد 1000 واط /220 فولت 

SPC201RJ 11 connector with shutter 6P, 6C, 1gangفيش تليفون مفرد نظام أمريكي جاك 3 خط 

SPC101RJ 45 connector with shutter 1Gangفيش كمبيوتر كات 6 مفرد 

SPC102RJ 45 connector with shutter 2Gangفيش كمبيوتر كات 6 مزدوج 

SPC301TV Socket 1gang angularفيش تلفزيون المائل مفرد 

SPC501Sattelite Socket 1gangفيش دش مفرد 

SPC401Sattelite Socket 1gang angular فيش دش المائل مفرد 

SPC603TV Socket+Sattelite Socket Angularفيش تليفزيون المائل مفرد + فيش دش المائل مفرد 

فيش تليفون مفرد نظام أمريكي جاك 3 خط + فيش تليفزيزن 
SPC604RJ11 6P 6C + Angular TV Socketمائل مفرد 

فيش تليفون مفرد نظام أمريكي جاك 3 خط + فيش دش مائل 
SPC605RJ11 6P 6C + Angular Sattelite Socketمفرد 

SPK30516A Schoku Socket with shutter 1gangفيش مفرد دائرى نظام ألمانى )شوكو( 16 أمبير ) للتصدير فقط(

SPK30616A Schoku Socket with shutter 2gangفيش مزدوج دائرى نظام ألمانى )شوكو( 16 أمبير ) للتصدير فقط(

SPK30816A Universal Socket 3 Pinفيش مفرد متعدد أمريكى متعدد 16 أمبير ) للتصدير فقط(

فيش مفرد متعدد عالمى مع مفتاح ثنائي القطبية 16 أمبير 
SPK31616A Super universal Socket 1gang with DP Switch)للتصدير فقط(

SPS12610A Curtain Switch 2gangمفتاح ستارة 10 أمبير 

SPG101Cable Outlet 45A, 250Vتوصيلة مكيف 45 أمبير

SPG102Cable Outlet 20A, 250Vتوصيلة طباخة 20 أمبير

SPS22820A DP 2gang Switch with indicatorمفتاح مزدوج 20 أمبير ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد

SPU201Door Bellجرس باب

SPZ302Double USB 4.2Aمخرج يو إس بي مزدوج

SPS101BG :في نهاية الكود ، مثال BG للون البيج يتم إضافة *

Itemالصنف

SPS23020 A switch single pole one gang 1-wayمفتاح مفرد 20 أمبير 

SPS23120 A switch single pole Two gang 1-wayمفتاح مزدوج 20 أمبير 

SPS23220 A switch single pole one gang 2-wayمفتاح مفرد اتجاهين 20 أمبير )دركسيون( 

SPS23420 A switch single pole Three gang 1-wayمفتاح ثالثي 20 أمبير 

 SPS20920 A switch single pole Two gang 2-wayمفتاح مزدوج اتجاهين 20 أمبير )دركسيون(  

SPS23720A 2Way 3Gang Switchمفتاح ثالثي 20 أمبير إتجاهين )دركسيون( 

SPS101BG :في نهاية الكود ، مثال BG للون البيج يتم إضافة *

Itemالصنف

SPS101W10A 1-way 1gang Switch - Wide Rockerمفتاح مفرد 10 أمبير حبة عريضة

SPS102W10A 1-way 2gang Switch - Wide Rockerمفتاح مزدوج 10 أمبير حبة عريضة

SPS103W10A 1-way 3gang Switch - Wide Rockerمفتاح ثالثي 10 أمبير حبة عريضة

مفتاح سخان مفرد 20 أمبير ثنائي القطبية مع لمبة ليد حبة 
SPS215W20A DP 1gang Switch with indicator - Wide Rockerعريضة

مفتاح سخان مفرد 20 أمبير ثنائي القطبية مع لمبة ليد و طباعة 
SPS216Wحبة عريضة

20A DP 1gang Switch with indicator - "Water Heater" - 
Wide Rocker

SPS108W10A 2-way 1gang Switch - Wide Rockerمفتاح مفرد اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( حبة عريضة

SPS109W10A 2-way 2gang Switch - Wide Rockerمفتاح مزدوج اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( حبة عريضة

SPS110W10A 2-way 3gang Switch - Wide Rockerمفتاح ثالثي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون حبة عريضة

SPS208W20A 2-way 1gang Switch - Wide Rockerمفتاح مفرد اتجاهين 20 أمبير )دركسيون( حبة عريضة

SPS217W20A Intermediate 1gang Switch - Wide Rockerمفتاح مفرد متوسط 20 أمبير )دريكسيون( 

SPS218W20A Intermediate 2gang Switch - Wide Rockerمفتاح مزدوج متوسط ) دريكسيون( 20 أمبير 

SPR101W10A 1-way 1gang Bell Switch - Wide Rockerمفتاح جرس مفرد 10 أمبير حبة عريضة

SPS126W10A Curtain Switch 2 Gang Wide Rockerمفتاح ستارة مزدوج 10 أمبير حبة عريضة

مفتاح مزدوج 20 أمبير ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد حبة 
SPS228W20A DP 2gang Switch with indicator Wide Rockerعريضة

SPS230W20 A switch single pole one gang 1-way - Wide Rockerمفتاح مفرد 20 أمبير حبة عريضة

SPS231W20 A switch single pole Two gang 1-way - Wide Rockerمفتاح مزدوج 20 أمبير حبة عريضة

SPS232W20 A switch single pole one gang 2-way - Wide Rockerمفتاح مفرد اتجاهين )دركسيون( 20 أمبير حبة عريضة

SPS209W20 A switch single pole Two gang 2-way - Wide Rockerمفتاح مزدوج اتجاهين )دركسيون( 20 أمبير حبة عريضة

Water Heater

مفاتيح وأفياش بيرال
Perla Switches & Sockets

مفاتيح وأفياش بيرال
Perla Switches & Sockets

مفاتيح وأفياش بيرال بلس
Perla Plus Switches & Sockets
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SAC101RJ 45 connector with shutter 1Gangفيش كمبيوتر كات 6 مفرد 

SAC102RJ 45 connector with shutter 2Gangفيش كمبيوتر كات 6 مزدوج 

SAC201RJ 11 connector with shutter 6P, 6C, 1gangفيش تليفون مفرد نظام أمريكي جاك 3 خط 

SAC501Sattelite Socket 1gangفيش دش مفرد 

فيش تليفون مفرد نظام أمريكي جاك 3 خط + فيش دش مائل 
SAC605RJ11 6P 6C + Angular Sattelite Socketمفرد 

SAD101500W 1-way rotary Dimmer 1gangديمر دوار مفرد 500 واط /220 فولت 

 SAD102500W 2-way rotary& Push Dimmer 1gangديمر دوار وكبس مفرد إتجاهين )دركسيون( 500 واط / 220 فولت 

SAD103500W 1-way push Dimmer 1gang Switchديمر كبس مفرد 500 واط /220 فولت 

SAK10113A Socket 1gang with DP Switchفيش 13 أمبير مفرد مع مفتاح ثنائي القطبية 

SAK10213A Socket 2gang with DP Switch 7×14فيش 13 أمبير مزدوج مع مفتاح ثنائي القطبية 7×14

SAK10313A Socket 1gang with DP Switch & LED indicatorفيش 13 أمبير مفرد مع مفتاح ثنائي القطبية مع لمبة ليد

SAK11513A Socket 1gang with USB 2.1Aفيش 13 أمبير مفرد مع مدخل يو اس بى 

SAK11813A Socket 1gang (without Switch)فيش 13 أمبير مفرد 

 SAK11113A socket 1 gang with RCDفيش 13 أمبير مفرد مع مانع التسرب األرضي

SAK12113A socket 2 gang with RCD - Copperفيش 13 أمبير مزدوج مع مانع التسرب األرضي

SAP101Blank off 1gangتسكيرة كاملة 

SAR10110A 1-way 1gang Bell Switchمفتاح جرس مفرد 10 أمبير 

SAS10110A 1-way 1gang Switchمفتاح مفرد 10 أمبير 

SAS10210A 1-way 2gang Switchمفتاح مزدوج 10 أمبير 

SAS10310A 1-way 3gang Switchمفتاح ثالثي 10 أمبير 

SAS10810A 2-way 1gang Switchمفتاح مفرد اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 

SAS10910A 2-way 2gang Switchمفتاح مزدوج اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 

SAS11010A 2-way 3gang Switchمفتاح ثالثي اتجاهين 10 أمبير )دركسيون( 

SAS20820A 2-way 1gang Switchمفتاح مفرد اتجاهين 20 أمبير )دركسيون( 

SAS21520A DP 1gang Switch with indicatorمفتاح سخان مفرد 20 أمبيرثنائي القطبية مع لمبة ليد 

 "SAS21620A DP 1gang Switch with indicator - "Water Heaterمفتاح سخان مفرد 20 أمبير ثنائي القطبية مع لمبة ليد و طباعة 

SAS217Double USB 4.2Aمفتاح مفرد متوسط 20 أمبير )دريكسيون( 

SAS21820A Intermediate 2gang Switchمفتاح مزدوج متوسط 20 أمبير ) دريكسيون( 

مفاتيح وأفياش ألماس
Almas Switches & Sockets
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SAS31545A DP 1gang Switch with LED indicatorمفتاح مكيف 45 أمبير ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد 

SAS31945A DP 1gang Switch with LED indicator 7×14مفتاح مكيف 45 أمبير7×14 ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد 

SAS23020A 1-way 1gang Switchمفتاح مفرد 20 أمبير

 SAS23120A 1-way 2gang Switchمفتاح مزدوج 20 أمبير

SAS23220A 2-way 1gang Switchمفتاح مفرد إتجاهين )دركسيون( 20 أمبير

 SAS20920A 2-way 2gang Switchمفتاح مزدوج إتجاهين )دركسيون( 20 أمبير

SAS12610A Curtain Switch 2 Gangمفتاح ستارة مزدوج 10 أمبير

SAS22820A DP 2gang Switch with indicatorمفتاح مزدوج 20 أمبير ثنائي القطبية مع مؤشر لمبة ليد

SAU201Door Bellجرس باب

SAZ302Double USB 4.2Aمخرج يو إس بي مزدوج

مفاتيح وأفياش ألماس
Almas Switches & Sockets

مفاتيح وأفياش ألماس ميتال )األغطية المعدنية(
Almas Switches & Sockets Metal Covers

كيفية تحديد كود الصنف
How to determine the category number

SAS101PDHH

SAS102PDHH SAS216PLHH SAS101PMHM

SAS101
Product Family CAT Number

كود الصنف
Clip-On Cover Material

خامة الغطاء

P-Plastic باستيك

M-Metal معدن 

Clip-On Cover Color
لون الغطاء

 Examples أمثلة

Base Plate Color
لون الجز األساسي

Rocker Color
لون الزر

P D H H



قد تختلف درجات األلوان الحقيقية عن الصورة المعروضة *

أبيض

بيج

لؤلؤ

شامبين

ألومنيوم

تيتانيوم

White

Biege

Pearl

Champagne

Aluminuim

Titanium

H

Y

P

C

A

T
قد تختلف درجات األلوان الحقيقية عن الصورة المعروضة *

فضي غامق

فضي فاتح

ذهبي

نحاسي أصفر

نحاسي أحمر

بني

أسود

Dark Silver

Light Silver

Gold

Brass

Copper

Brown

Black

D

L

G

B

U

S

M
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علبة مفتاح لالستعمال الخارجي آى بى 65 وتركب مباشرة على 
SPW101Weatherproof 1 Gang Switch enclosure, Flush mountedالجدار فوق العلبة الداخلية 

علبة فيش 13 أمبير فردى لالستعمال الخارجي آى بى 65 وتركب 
SPW102Weatherproof 1 Gang Socket enclosure, Flush mountedمباشرة على الجدار فوق العلبة الداخلية 

علبة فيش 13 أمبير مزدوج لالستعمال الخارجي آى بى 65 وتركب 
SPW103Weatherproof 2 Gang Socket enclosure, Flush mountedمباشرة على الجدار فوق العلبة الداخلية 

علبة مفتاح لالستعمال الخارجي آى بى 65 ومزودة بعلبة تركب 
SPW104مباشرة على الجدار 

Weatherproof 1 Gang Switch enclosure, with surface 
mounting box

علبة فيش 13 أمبير فردى لالستعمال الخارجي آى بى 65 ومزودة 
SPW105بعلبة تركب مباشرة على الجدار 

Weatherproof 1 Gang Socket enclosure, with sufrace 
mounting box

علبة فيش 13 أمبير مزدوج لالستعمال الخارجي آى بى 65 ومزودة 
SPW106بعلبة تركب مباشرة على الجدار 

Weatherproof 2 Gang Socket enclosure, with surface 
mounting box

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير + مخرج نت 
SPF101فضية اللون 

1Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ45, Silver 
Grey

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير + مخرج 
SPF102تليفون فضية اللون 

1Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ11, Silver 
Grey

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها عدد 2 فيش 13 أمبير فضية 
SPF2032Gang popup, floor mounted box, 2 13A, Silver Greyاللون 

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير+ مخرج نت + 
SPF204مخرج تليفون فضية اللون 

2Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ11+RJ45, 
Silver Grey

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير + مخرج نت 
SPF1051Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ45, Goldذهبية اللون 

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير + مخرج 
SPF1061Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ11, Goldتليفون ذهبية اللون 

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها عدد 2 فيش 13 أمبير ذهبية 
SPF2072Gang popup, floor mounted box, 2 13A, Goldاللون 

علبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير+ مخرج نت + 
SPF208مخرج تليفون ذهبية اللون 

2Gang popup, floor mounted box, 13A+RJ11+RJ45, 
Gold

SPF1091Gang popup, floor mounted box, 13A+Blank, Goldعلبة معدنية للتركيب باألرضيات بها فيش 13 أمبير ذهبية اللون 

فيش لإلستخدامات الصناعيه 16 أمبير ثنائي القطبية + أرضى 
SPX512S67Industrial socket 16A 2P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

فيش لإلستخدامات الصناعيه 32 أمبير ثنائي القطبية + أرضى 
SPX522S67Industrial socket 32A 2P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

فيش لإلستخدامات الصناعيه 64 أمبير ثنائي القطبية + أرضى 
SPX519S67Industrial socket 63A 2P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

فيش لإلستخدامات الصناعيه 16 أمبير ثالثي القطبية + أرضى 
SPX520S67Industrial socket 16A 3P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

فيش لإلستخدامات الصناعيه 32 أمبير ثالثي القطبية + أرضى 
SPX523S67Industrial socket 32A 3P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

فيش لإلستخدامات الصناعيه 64 أمبير ثالثي القطبية + أرضى 
SPX518S67Industrial socket 63A 3P+E, IP 67درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 16 أمبير ثنائي القطبية + 
SPX521P67Industrial plug 16A 2P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 32 أمبير ثنائي القطبية + 
SPX522P67Industrial plug 32A 2P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 64 أمبير ثنائي القطبية + 
SPX519P67Industrial plug 63A 2P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 16 أمبير ثالثي القطبية + 
SPX520P67Industrial plug 16A 3P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 32 أمبير ثالثي القطبية + 
SPX523P67Industrial plug 32A 3P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

رأس فيش لإلستخدامات الصناعيه 64 أمبير ثالثي القطبية + 
SPX518P67Industrial plug 63A 3P+E, IP 67أرضى درجة الحمايه لعوامل البيئة أي بى 67

علب الحماية من العوامل الجوية• 
األفياش األرضية• 
األفياش الصناعية• 

• Weather Proof Boxes
• Floor Sockets
• Industrial Sockets
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 SPK1233M13A MULTI-OUTLET EXTENSION, 4P, 3 meter longتوصيلة 13 أمبير مع كبل 3 متر ورأس فيش 13 أمبير
cable with 13A Plug

 SPK1245M13A MULTI-OUTLET EXTENSION, 4P, 5 meter longتوصيلة 13 أمبير مع كبل 5 متر ورأس فيش 13 أمبير
cable with 13A Plug
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SPT204محول متعدد 13 أمبير بدون فيوز
SPECTRA 13A UNIVERSAL ADAPTER PLUG 
WITHOUT FUSE 

SPT205محول متعدد 13 أمبيرمع فيوز
SPECTRA 13A UNIVERSAL ADAPTER PLUG WITH 
FUSE 

SPT202Plug 13Aرأس فيش 13 أمبير

SPT301Plug 32Aرأس فيش 32 أمبير

Certificates

Approvals

الشهادات

االعتمادات
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