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VERA 44 غطاء أمامي
VERA 44 front plate
 وحدات3 ،علبة مستطيلة
Rectangular box 3 mod.

وحدة واحدة
1 mod.

وحدتان
2 mod.

 وحدات3
3 mod.

 وحدات4
4 mod.

 وحدات7
7 mod.

 وحدتان،علبة مستديرة
Round box 2 mod.

2+2 وحدات
2+2 mod.

3+3 وحدات
3+3 mod.

2+2+2 وحدات

2+2+2
mod.

2+2+22 وحدات

6+6 وحدات
6+6 mod.

44A02

2+2+2+2
mod.

Aluminium / املنيوم

44PA3ANS

أملنيوم انرثاسيت مصقول

Anthracite brushed aluminium
26,00 JOD

44A03

Wood / خشب

Corian®

44PA3ALS

أملنيوم طبيعي مصقول

Natural brushed aluminium
26,00 JOD

44PCN3B

®أبيض كوريان
White Corian

®

66,00 JOD

44PL3WG

خشب داكن

Wenge
35,00 JOD

44PL3RS

خشب طبيعي

Whitened oak
35,00 JOD

Glass / زجاج

44PV3BL

44PV3GOLD

Clear white
35,00 JOD

Gold
35,00 JOD

أبيض المع

ذهبي

44PV3VO

أخرض مايئ بلوري

Frosted water geen
35,00 JOD
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44PV3NAL

أسود مطلق المع

Clear absolute black
35,00 JOD

44PV3GO

رمادي فيض بلوري

Frosted silver grey
35,00 JOD

ZAMA 44 غطاء أمامي

ZAMA 44 front plate
 وحدات3 ،علبة مستطيلة
Rectangular box 3 mod.

 معدينZAMA 44

Metal ZAMA 44

وحدة واحدة
1 mod.

وحدتان
2 mod.

 وحدات3
3 mod.

 وحدات4
4 mod.

 وحدات7
7 mod.

2+2 وحدات
2+2 mod. 2+2+2+وحدات
2+2+2
mod.

3+3 وحدات
3+3 mod.

 وحدتان،علبة مستديرة
Round box 2 mod.

6+6 وحدات
6+6 mod.

44A03

44A02

44P93PERS

44P93NAL

44P93GTK

Polished absolute black
16,00 JOD

TEKLA grey
16,00 JOD

Paintable front plate
16,00 JOD

44P93BMC

44P93NCS

Micalized polished white
16,00 JOD

Brushed nickel
23,00 JOD

أسود مطلق مصقول

44P93OT

نحاس مصقول

Polished brass
23,00 JOD

44P93GF

غرافيت

Graphite
16,00 JOD

 رماديTEKLA

غطاء أمامي قابل للتلوين

أبيض مصقول بامليكا

نيكل مصقول

44P93B

RAL 9010

44P93AO

فيض غري المع

أبيض

RAL 9010 white
16,00 JOD

Matt silver
16,00 JOD
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44P93GSM

رمادي داكن معدين

Metallic dark grey
16,00 JOD

44P93ALS

أملنيوم طبيعي

Natural aluminium
16,00 JOD

YOUNG 44 غطاء أمامي
YOUNG 44 front plate
Moulded /

 وحدات3 ،علبة مستطيلة
Rectangular box 3 mod.

تكنوبلمري
وحدتان
2 mod.

 وحدات3
3 mod.

 وحدات4
4 mod.

 وحدات7
7 mod.

NEW

 وحدتان،علبة مستديرة
Round box 2 mod.

44A03

44PJ03GTKT

44PJ03NAL

44PJ03GTK

44PJ03BPT

Anthracite grey
1,70 JOD

Absolute black
6,50 JOD

TEKLA grey
1,20 JOD

White cream
1,20 JOD

44PJ03BR

44PJ03ONC/3D

44PJ03AVN

44PJ03AVR

44PJ03GOLD

44PJ03B

Bronze
5,00 JOD

3D onyx
9,00 JOD

Havana
1,70 JOD

Ivory
1,70 JOD

Gold
6,50 JOD

White
1,70 JOD

رمادي انرثاسيت

أسود مطلق

لون عاجي

 رماديTEKLA

44A02

NEW

لون البرونز

3D

عقيق

هافانا

عاجي

ذهبي

NEW

أبيض

NEW

44PJ03RA

44PJ03SAL

44PJ03CBS/3D

Brass
5,00 JOD

Sage
1,70 JOD

44PJ03RD

Matt brianwood
6,50 JOD

لون ذهبي داكن

44PJ03GM

44PJ03B/3D

3D dark carbon
9,00 JOD

Metallic grey
6,50 JOD

3D white
9,00 JOD

44PJ03BEG/3D

44PJ03CNR

44PJ03SA

44PJ03GSO

44PJ03CBC/3D

3D brushed beige
9,00 JOD

Ash
1,70 JOD

Sand
1,70 JOD

Plaster
6,50 JOD

3D clear carbon
9,00 JOD

مرمري

3D

كربون داكن

رمادي معدني

3D

أبيض

44PJ03BT

RAL 9010

أبيض بالكامل

RAL 9010 total white
1,20 JOD

NEW

لون الخشب الداكن

3D

بيج مصقول

رماد

رملي
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جص

3D

كربون المع

MOULDED 44 غطاء أمامي
MOULDED 44 front plate
 وحدات3 ،علبة مستطيلة
Rectangular box 3 mod.
وحدة واحدة
1 mod.

وحدتان
2 mod.

وحدة واحدة
1 mod.

وحدتان
2 mod.

 وحدات3
3 mod.

 وحدات4
4 mod.

 وحدات7
7 mod.

Moulded / تكنوبلمري

 وحدتان،علبة مستديرة
Round box 2 mod.
2+2 وحدات
2+2 mod.

2+2+2 وحدات

3+3 وحدات
3+3 mod.

44A03

6+6 وحدات
6+6 mod.

2+2+2
mod.

44A02

44PY03GTKC

 مع إطار داخيل كرومTEKLA رمادي
TEKLA grey
chrome inner frame
7,35 JOD

44PY03GSL

رمادي داكن مصقول

Polished dark grey
0,65 JOD

44PY03ALS

ألومنيوم الطبيعي مع إطار داخيل كروم
Natural aluminium
chrome inner frame
5,50 JOD

44PY03OT

نحاس مصقول

Polished brass
10,00 JOD

44PY03AO

فيض غري المع
Matt silver
5,50 JOD

44PY03GSM

44PY03GTK

Metallic dark grey
3,40 JOD

TEKLA grey
0,65 JOD

44PY03RD

44PY03M

Matt brianwood
5,50 JOD

Marble
1,90 JOD

رمادي داكن معدين

لون الخشب الداكن

44PY03B

RAL 9010

أبيض

RAL 9010 white
0,65 JOD
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TEKLA

رمادي

رخام

44PY03BLC

 مع إطار داخيل كرومRAL 9010 أبيض
RAL 9010 white
chrome inner frame
2,70 JOD

44PY03SA

RAL 1013

رميل

RAL1013 sand
0,65 JOD

44PY03CHO

شامباين غري المع

Matt champagne
2,70 JOD

PERSONAL 44 غطاء أمامي
PERSONAL 44 front plate
Moulded /

 وحدات3
3 mod.

 وحدات3 ،علبة مستطيلة
Rectangular box 3 mod.

تكنوبلمري

 وحدات4
4 mod.

 وحدات7
7 mod.

 وحدات3+3
3+3 mod.

 وحدتان،علبة مستديرة
Round box 2 mod.

دعامة غطاء
Plate support

قالب مقطوع
Cutout template

44A03

غطاء شفاف
Trasparent cover

44A02

إطارات داخلية
Inner frames
www.ave.it

44P03TR

ميكن تنزيل برنامج التخصيص من موقع الويب

)أغطية أمامية شفافة قابلة للتخصيص (يتم تجميعها

Customization software, it can be
downloaded from the web site www.ave.it

44P03CE

أزرق فاتح

Light blue
6,70 JOD

44P03NAL

أسود مطلق مصقول

Polished absolute black
6,70 JOD

Transparent customizable front plates (to be assembled)
6,70 JOD

44P03B

44P03BEL

RAL 9010 white polished
6,00 JOD

Polished beige
6,70 JOD

RAL 9010

بيج مصقول

أبيض مصقول

44P03AZB

44P03RPL

أزرق فاتح ساطع

أحمر بومبيان

Bright light blue
6,70 JOD

Pompeian red
6,70 JOD
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44P03ALS

ألومنيوم طبيعي

Natural aluminium
6,70 JOD

44P03GRL

رمادي داكن مصقول

Polished dark grey
6,70 JOD

اكسسوارات الكهرباء

DOMUS and TEKLA
Wiring accessories

445001/2

441001K3/10A

441001/2

445001

441001

442001ST

441001ST

 وحدتان، قابل لإلضاءة1P 16AX مفتاح كبير اتجاه واحد
1P 16AX one way lightable large switch 2 modules

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P 16AX مفتاح اتجاه واحد
1P 16AX one way lightable switch 1 module

1  وحدة، امبير قابل لالضاءة بدون غطاء16 مفتاح اتجاه واحد
1P 16AX one way lightable switch mechanism 1 module

4,60 JOD

1,35 JOD

1,60 JOD

445010/20A

445010/2

441010/20A

441010/2

445010

441010

 وحدتان، مع مفتاح موحد2P 10AX مفتاح ثالثي اتجاه واحد
2P 10AX One way switch with key unified key coding 1 module

1  وحدة، مضاء2P 16AX مفتاح اتجاه واحد
2P 20AX one way lightable switch 1 module

 وحدتان، قابل لإلضاءةP 16AX مفتاح وحدتان اتجاه واحد
2P 16AX one way lightable large switch 2 modules

1  وحدة، قابل لإلضاءة2P 16AX مفتاح اتجاه واحد
2P 16AX one way lightable switch 1 module

6,00 JOD

9,90 JOD

8,15 JOD

7,40 JOD
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445002/2

441002/2

445002

441TKP

445071MCEA

441071MCEA

 وحدتان، قابل لإلضاءة1P 16AX مفتاح اتجاهين
1P 16AX two way lightable large switch 2 modules

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P 16AX مفتاح اتجاهان
1P 16AX two way lightable switch 1 module

1  وحدة، مع مفتاح ترميز مفتاح موحد2P 16AX مفتاح اتجاه واحد
2P 10AX One way switch with key unified key coding 1 module

5,00 JOD

1,95 JOD

40,30 JOD

441002K3/10A

441TG/3

 وحدتان، قابل لإلضاءة1P NO 10A مفتاح ضاغط
1P NO 10A lightable push-button 1 module

 ثالثي،غطاء مفتاح مع عدسة قابلة لالضاءة
Interchangeable rocker with lightable lens 3 modules

6,20 JOD

5,35 JOD

445002K3/10A

445TKP

441002

445025

445005/2

441025

4441005/2

445005

441005

1  وحدة- غطاء مفتاح مع رمز مفتاح قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1
module

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P NO+NC 10A مفتاح ضاغط
1P NO+NC 10A lightable push-buttonh 1 module

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P NO 10A مفتاح ضاغط كبير
1P NO 10A large lightable push-button 2 modules

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P NO 10A مفتاح ضاغط
1P NO 10A lightable push-button 1 module

1,85 JOD

5,25 JOD

4,70 JOD

2,60 JOD

PLEASE
CLEAN

445TPCP

441TPCP

DO NOT
DISTURB

445TNDP

445TSP

441TNDP

441TSP

445TLP

441TLP

1  وحدة- غطاء مفتاح مع رمز “يرجى التنظيف” قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN
symbol - 1 module

1  وحدة- غطاء مفتاح مع رمز “ال لالزعاج” قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB
symbol - 1 module

1  وحدة- غطاء مفتاح مع رمز جرس قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1
module

1  وحدة- غطاء مفتاح مع رمز مصباح قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1
module

1,50 JOD

1,50 JOD

0,85 JOD

1,40 JOD
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445053BS

441053BS

445051BS

445TLSP

441051BS

441TLSP

10AX rolling blind push-button 1 module

1  وحدة،10AX مفتاح اباجور

10AX rolling blind switch 1 module

- غطاء مفتاح مع رمز ضوء درج
Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT
symbol - 1 module

8,00 JOD

7,80 JOD

1,40 JOD

1  وحدة،10AX مفتاح اباجور ضاغط

445001S

441001S

445056F

1 وحدة

445056

441056F

441056

445TGP

441TGP

1 وحدة

-  ناشر ضوء مرئي حتى في ضوء النهار- غطاء مفتاح مع عدسة قابلة لالضاءة
Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser
visible even in daylight - 1 module

1,80 JOD

445017

441017

1P NO+NC 10A  ~ وحدة1P NO 10A 230 مفتاح يعمل باللمس
Electronic touch switch relay output 1P NO 10A 230V~
1 module

1  وحدة،1P NO+1P NO 10A مفتاح اباجور ضاغط مزدوج قابل لالضاءة مع اسهم

1P NO + 1P NO 10A lightable double push-button with
arrows, 1 module

1  وحدة،1P NO+1P NO 10A مفتاح اباجور ضاغط مزدوج
1P NO+1P NO 10A double push-button 1 module

1  وحدة،1P NO+NC 10A مفتاح ضاغط يعمل بالحبل
1P NO+NC 10A cord operated push-button 1 module

42,00 JOD

12,45 JOD

9,50 JOD

9,15 JOD

445013R

445033

441013R

445013

445008

441013

441008

441068RL

441068RL

1 ~ وحدةNO 6/4 A 230Vكاشف الحركة باألشعة تحت الحمراء للتحكم في اإلضاءة

 نصف وحدة،تسكيرة
Blank insert 1/2 module

1  وحدة،تسكيرة
Blank insert 1 module

1  وحدة، مم مع قبضة كابلØ 9 مخرج كابل
Cable outlet Ø 9 mm with cable grip 1 module

Infrared motion detector for lighting control NO 6/4 A
230V~ 1 module

0.80 JOD

0,50 JOD

2,50 JOD

85,00 JOD

441033

445090TSS

441090TSS

445090TS

441090TS

445006/15TS

441006/15TS

1  وحدة2P+E 10/16A  مدمجP17/11 مقبس نظام ايطالي

1  وحدة،~2P 16A 250V مقبس أوروبي أمريكي2
2P 16A 250V~ Euro-USA socket 1 module

 وحدتان، مع غطاءP30 2P+E 16A مقبس نظام الماني مع حماية
P30 2P+E 16A schuko socket with lid, shuttered 2 modules

 وحدتان،P30 2P+E 16A مقبس نظام الماني محمي
P30 2P+E 16A schuko socket shuttered 2 modules

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A
1 module

1,95 JOD

7,60 JOD

4,30 JOD

1,75 JOD
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445097TS

441097TS

445059TS-SPEC

445033TD

441059TS-SPEC

441033TD

445033S

441033S

 وحدتان، محمي،2P+E 13A 250V مقبس نظام بريطاني
2P+E 13A 250V British standard socket, shuttered 2
modules

 وحدتان، محمي،~2P+E 5/6/10/13A 250V مقبس متعدد المعايير
2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket shuttered 2 modules

1  وحدة، مستقطب، ~ مقبس أوروبي أمريكي2P+E 16A 127~/250V
2P+E 16A 127~/250V~ Euro-USA polarized socket 1 module

1  وحدة، محمي، ~ مقبس أوروبي أمريكي2P 16A 250V
2P 16A 250V~ Euro-USA socket, shuttered 1 module

4,90 JOD

4,30 JOD

5,60 JOD

2,55 JOD

441097TS/5A
 وحدتان، محمي،2P+E 5A 250V مقبس نظام بريطاني
2P+E 5A 250V British standard socket, shuttered 2
modules

5,95 JOD

445029C6AS

441029C6AS

 او مفرد1  وحدة-  مع غطاء للحماية من الغبارCAT6A - RJ45 مخرج
RJ45 outlet CAT 6A anti-dust lid - 1 module

445027C5E

445024

441027C5E

441024

445082USB/2A

441082USB/2A

 او مفرد1  وحدة- RJ45 CAT 5 مخرج
RJ45 outlet CAT 5 - 1 module

مقبس تليفون
RJ11 telephone socket 1 module

متعدد االستخداماتUSB شاحن
Universal USB charger 5V 2,1A 1 module

6,80 JOD

4,95 JOD

22,20 JOD

8,00 JOD

445096/3PU

1  وحدة- RJ11

441096/3PU

5V 2,1A،

445096F

441096/2PU
 وحدتان،IEC 60169-1  ستاليت مباشر مع وصلة ذكر ووصلة أنثى/راديو- مقبس ثنائي تلفزيون

Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-1 male
and female connectors 2 modules

 وحدتان-  ستاليت مباشر/راديو- مقبس ثالثي تلفزيون
Direct TV-FM/SAT triplex socket - 2 modules

35,20 JOD

43,45 JOD
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441096F

1 وحدة

 مؤنثIEC 60169-2  ستاليت مباشر مع موصل- مقبس تلفزيون
Direct TV/SAT socket with female IEC 60169-2
connector 1 module

4,70 JOD

445048UL

441048UL

445083/2

1 وحدة

- 230V~ 50-60 Hz ديمر ضاغط متعدد المعايير
Push-button universal dimmer 230V~ 50-60 Hz -1 module

441085SW

445085

441031
1  وحدة، جرس بزر
Buzzer signal 1 module

91,35 JOD

14,35 JOD

445055

441085

445031

 وحدتان- Vac/dc 12 جرس إلكتروني ثالثي النغمات
Three tone electronic bell 12 Vac/dc -2 modules

70,40 JOD

445085SW

441083/2

441055

441023GSR

~ وحدتانNO+NC 2A 230V  الصيف مع شاشة ذات إضاءة خلفية/ ثيرموستات الكتروني في الشتاء

Electronic winter / summer thermostat with backlighted display
NO+NC 2A 230V~ 2 modules

 وحدتان،NO+NC 5A ثيرموستات مع مخرج مقبض دوار
Electronic thermostat with rotary knob output NO+NC
5A 2 modules

1P 3A 250V-  أوضاع للتحكم بالمراوح4 مفتاح دوار وحدتان ذو
1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil - 2 modules

 سنة1/ أيام7/ ساعة24  عدة برامجNO+NC 8A 230V - مؤقت زمني الكتروني وحدتان
Electronic programmable time switch 24 hours/7 days/1
year NO+NC 8A 230V - 2 modules

113,40 JOD

68,30 JOD

26,70 JOD

190,35 JOD

CRONOTC1B

~ منخفض االستهالك230V لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 230V~ led lamp
0230LDR لون أحمر
0230LDR red colour
0230LDB لون أزرق
0230LDB blue colour

1,00 JOD

0230LDW

 ثالثي- أسبوعية/ برمجة يومية- ثيرموستات الكتروني
Electronic thermostat - daily/weekly programming - 2 modules

208,05 JOD

152,60 JOD

0212LDR لون أحمر
0212LDR red colour
0212LDB لون أزرق
0212LDB blue colour

1,00 JOD

1,00 JOD
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441CRT

أسبوعية/ برمجة يومية- ثيرموستات الكتروني زمني مع شاشة تعمل باللمس مثبتة على الحائط
Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - daily/
weekly programming

 منخفض االستهالك12-24Vac/dc لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 12-24Vac/dc led lamp

 لون أبيض- ~ منخفض االستهالك230V لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 230V~ led lamp - white colour

445CRT

0212LDW

 لون أبيض-  منخفض االستهالك12-24Vac/dc لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour

1,00 JOD

إكسسوارات الكهرباء

CLASS 44
Wiring accessorie

449TKP

449001G

449001/10A

441001ST

- غطاء مفتاح مع رمز مفتاح قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1
module

 مزود مع ليد و مؤشر شفاف- 1  قابل لإلضاءة وحدة1P 10AX مفتاح اتجاه واحد
1P 10AX one way lightable switch-with lamp included
and transparent lens - 1 module

1  وحدة،1P 10AX مفتاح اتجاه واحد
1P 10AX one way plain switch 1 module

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P 16AX مفتاح بدون غطاء
1P 16AX one way lightable switch mechanism 1 module

1,65 JOD

3,60 JOD

1,10 JOD

1,60 JOD

1 وحدة

449TPCP
1 وحدة

449TNDP

449TSP

449TLP

- غطاء مفتاح مع رمز “يرجى التنظيف” قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN
symbol - 1 module

- غطاء مفتاح مع رمز “ال لالزعاج” قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB
symbol - 1 module

- غطاء مفتاح مع رمز جرس قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1
module

- غطاء مفتاح مع رمز مصباح قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1
module

1,65 JOD

1,65 JOD

1,65 JOD

1,65 JOD

1 وحدة

1 وحدة
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1 وحدة

HIGH ITY
NS
INTE

449010/20A

449071

449TGP

449TLSP

1 وحدة

1 وحدة

-  ناشر ضوء مرئي حتى في ضوء النهار- غطاء مفتاح مع عدسة قابلة لالضاءة
Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser
visible even in daylight - 1 module

، مع مفتاح حماية من العبث2P 10AX مفتاح اتجاه واحد
2P/10AX one way switch with key random key coding
1 module

، قابل لإلضاءة2P 20AX مفتاح اتجاه واحد
2P 20AX one way lightable switch 1 module

- غطاء مفتاح مع رمز ضوء درج
Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT
symbol - 1 module

31,65 JOD

8,20 JOD

1,65 JOD

1,65 JOD

449005G

449005/10A

449002K3/10A

449002/10A

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P NO 16A مفتاح ضاغط
1P NO 16A lightable push-button 1 module

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P NO 10A مفتاح ضاغط
1P NO 10A lightable push-button 1 module

 وحدتان، قابل لإلضاءة1P 10AX مفتاح عادي اتجاهان
1P 10AX two way lightable plain switch 1 module

1  وحدة، قابل لإلضاءة1P 10AX مفتاح عادي اتجاهان
1P 10AX two way lightable plain switch 1 module

3,60 JOD

2,50 JOD

5,65 JOD

1,70 JOD

449053BS

449051BS

449025

449005TSP

1  وحدة-1P 10AX مفتاح اباجور ضاغط

1P 10AX rolling blind push-button - 1 module

1  وحدة-10AX مفتاح اباجور

10AX rolling blind switch - 1 module

،قابل لإلضاءة1P NO+NC 10A مفتاح ضاغط
1P NO+NC 10A lightable push-button 1 module

1  وحدة- غطاء مفتاح مع عدسة قابلة لالضاءة مع رمز جرس قابل لإلضاءة
Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1
module

6,95 JOD

6,70 JOD

5,85 JOD

3,30 JOD

1 وحدة

449001S

1 وحدة

1 وحدة

4449056F

449056

449017

1 ~ وحدة1P NO 10A 230V مفتاح يعمل باللمس

Electronic touch switch relay output 1P NO 10A 230V~
1 module

، مع أسهم1P NO+1P NO 10A مفتاح ضاغط مزدوج قابل لالضاءة
1P NO + 1P NO 10A lightable double push-button with
arrows 1 module

1  وحدة،1P NO + 1P NO 10A مفتاح اباجور ضاغط مزدوج

1P NO + 1P NO 10A double push-button - 1 module

1  وحدة،1P NO+NC 10A مفتاح ضاغط يعمل بالحبل

1P NO+NC 10A cord operated push-button 1 module

53,60 JOD

13,95 JOD

10,65 JOD

9,15 JOD

1 وحدة
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449013

449013R

تسكيرة مفردة
Blank insert 1 module

تسكيرة نصف وحدة
Blank insert 1/2 module

449068RL
1  وحدة،NO 6/4 A 230V كاشف الحركة باألشعة تحت الحمراء للتحكم في اإلضاءة

Infrared motion detector for lighting control NO 6/4 A 230V
1 module

1,00 JOD

0,45 JOD

85,00 JOD

449033

449090TSS

449090TS

449006/15TS

1  وحدة،2P 16A 250V~ مقبس أوروبي أمريكي

2P 16A 250V~ Euro-USA socket 1 module

 وحدتان،P30 2P+E 16A مقبس نظام الماني مع حماية
P30 2P+E 16A schuko socket with lid, shuttered 2
modules

 وحدتان،P30 2P+E 16A مقبس نظام الماني محمي
P30 2P+E 16A schuko socket shuttered 2 modules

1  وحدة،2P+E 10/16A  مدمجP17/11 مقبس نظام ايطالي
Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A
1 module

1,60 JOD

8,50 JOD

4,10 JOD

1,65 JOD

449097TS

449059TS-SPEC

449033TD

449033S

 وحدتان، محمي،2P+E 13A 250V مقبس نظام انجليزي
2P+E 13A 250V British standard socket, shuttered 2
modules

 وحدتان، محمي-~2P+E 5/6/10/13A 250V مقبس نظام متعدد المعايير
2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket shuttered - 2 modules

1  وحدة، مستقطب، ~ مقبس أوروبي أمريكي2P+E 16A 127~/250V
2P+E 16A 127~/250V~ Euro-USA polarized socket 1
module

1  وحدة، محمي2P 16A 250V~ مقبس أوروبي أمريكي
2P 16A 250V~ Euro-USA socket shuttered 1 module

5,00 JOD

4,00 JOD

4,00 JOD

1,80 JOD

449029C6AS

449027C5E

449024

449082USB/2A

-  معزز وغير محميCAT 6A RJ45 مخرج
RJ45 outlet CAT 6A enhanced not shuttered - 1 module

1  وحدة- RJ45 CAT 5 مخرج

RJ45 outlet CAT 5 1 module

مقبس تليفون
RJ11 Telephone socke - 1 module

5V - 2,1 A  متعدد المعاييرUSB شاحن

Universal USB charger 5V 2,1 A - 1 module

8,00 JOD

6,80 JOD

4,90 JOD

19,40 JOD

1 وحدة

1  وحدة- RJ11
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449048UL

449096/3PU

1  وحدة-230V~ 50-60Hz ديمر ضاغط متعدد المعايير
Push-button universal dimmer 230V~ 50-60Hz-1module

 وحدتان-  ستاليت مباشر/راديو- مقبس ثالثي تلفزيون
Direct TV-FM/SAT triplex socket - 2 modules

449096F
1 وحدة

 مؤنثIEC 60169-2  ستاليت مباشر مع موصل- مقبس تلفزيون
Direct TV/SAT socket with female IEC 60169-2
connector 1 module

66,30 JOD

40,00 JOD

4,05 JOD

449CRT

449085SW

449085

449055

أسبوعية وحدتان/ برمجة يومية- ثيرموستات الكتروني متعدد البرامج
Electronic thermostat - daily/weekly programming 2
modules

 الصيف مع شاشة ذات إضاءة/ ثيرموستات الكتروني متعدد البرامج في الشتاء
~ وحدتانNO+NC 2A-230V خلفية
Electronic winter/summer thermostat with backlighted
display NO+NC 2A-230V~ 2 modules

 وحدتان،NO+NC 5A ثيرموستات إلكتروني مع مخرج مقبض دوار
Electronic thermostat with rotary knob output NO+NC
5A 2 modules

1P 3A 250V-  أوضاع للتحكم بالمراوح4 مفتاح دوار وحدتان ذو
1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil 2
modules

150,00 JOD

110,00 JOD

67,00 JOD

25,00 JOD

~ منخفض االستهالك230V لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 230V~ led lamp

0230LDW

 منخفض االستهالك12-24Vac/dc لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 12-24Vac/dc led lamp

0212LDW

0230LDR لون أحمر
0230LDR red colour
0230LDB لون أزرق
0230LDB blue colour

1,00 JOD

0212LDR لون أحمر
0212LDR red colour

 لون أبيض- ~ منخفض االستهالك230V لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 230V~ led lamp - white colour

0212LDB لون أزرق
0212LDB blue colour

1,00 JOD

1,00 JOD
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 لون أبيض-  منخفض االستهالك12-24Vac/dc لمبة داخلية للمفتاح ليد
Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour

1,00 JOD

IP55 وIP40 علب وفرميات جدارية
ENCLOSURES IP40 and IP55

 للتثبيت على األنابيب المصغرةRAL 9010 علب جدارية

RAL 9010 self-supporting enclosures for mini trunkings

44QC03

44QC02

44QC01

RAL 9010 علب مستقلة

RAL 9010 علب مستقلة

RAL 9010 علب مستقلة

 لتمديدات مصغرةIP40
RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings

 لتمديدات مصغرةIP40
RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings

 لتمديدات مصغرةIP40
RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings

3,60 JOD

2,40 JOD

2,40 JOD
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IP55 أغطية أمامية مقاومة للرذاذ فئة
IP55 splash-proof front plates

44SP04B

44SP03B

44SP02B

 لون أبيضRAL 9010 -  وحدات4  يتم تثبيته بمسامير برغي على علبة مستطيلة قياسية-  وحدات4 S44 غطاء أمامي

 لون أبيضRAL 9010-  وحدات3 يتم تثبيته بمسامير برغي على علبة مستطيلة قياسية-  وحدات3 S44غطاء أمامي

RAL 9010  لون أبيض-  مم60  يتم تثبيته بمشابك جانبية على علبة مستديرة مقاس-  وحدتينS44 غطاء أمامي

4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules
rectangular box - RAL 9010 white colour

3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules
rectangular box - RAL 9010 white colour

2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø
60mm - RAL 9010 white colour

10,45 JOD

8,15 JOD

7,65 JOD

44SP04GSL

444SP03GSL

44SP02GSL

 رمادي داكن مصقول-  وحدات4 يتم تثبيته بمسامير برغي على علبة مستطيلة قياسية-  وحدات4 S44غطاء أمامي

 رمادي داكن مصقول-  وحدات3 يتم تثبيته بمسامير برغي على علبة مستطيلة قياسية-  وحدات3 S44غطاء أمامي

 رمادي داكن مصقول-  مم60  يتم تثبيته بمشابك جانبية على علبة مستديرة مقاس-  وحدتينS44 غطاء أمامي

4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4
modules rectangular box - polished dark grey

3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3
modules rectangular box - polished dark grey

2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø
60mm - polished dark grey

12,60 JOD

10,35 JOD

9,60 JOD
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 مقاومة للرذاذIP55 حاويات بأغطية
IP55 wall mounted enclosures

44ST03

44ST02

44ST01

 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيتRAL 7035  وIP55 علب بغطاء شفاف ناعم من فئة
S44  وحدات3 - األنابيب المستقلة

 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيتRAL 7035  وIP55 علب بغطاء شفاف ناعم من فئة
S44  وحدتان- األنابيب المستقلة

 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيتRAL 7035  وIP55 علب بغطاء شفاف ناعم من فئة
S44  وحدة واحدة- األنابيب المستقلة

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft
membrane cover for duct- self-supporting
3 module S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft
membrane cover for duct- self-supporting
2 module S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft
membrane cover for duct- self-supporting
1 module S44

7,15 JOD

4,95 JOD

4,95 JOD

44ST080R

44ST04

 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيتRAL 7035  وIP55 علب بغطاء شفاف ناعم من فئة
S44 )4+4(  وحدات8 - األنابيب المستقلة

 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيتRAL 7035  وIP55 علب بغطاء شفاف ناعم من فئة
S44  وحدات4 - األنابيب المستقلة

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft
membrane cover for duct- self-supporting
8 (4+4) module S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft
membrane cover for duct- self-supporting
4 module S44

22,90 JOD

11,50 JOD
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التهوية السكنية
Residential VENTILATION

/ 3 م88  أقصى تدفق للهواء-  محرك محمل كمي- مم100 مروحة محورية مقاس
 موديل. والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة، للتركيب في الحمامات- ساعة
.)VNS100TB( أساسي او مع تايمر

/ 3 م60  أقصى تدفق للهواء-  محرك محمل كمي- مم90 مروحة محورية مقاس
 موديل. والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة، للتركيب في الحمامات- ساعة
.)VNS90TB( أساسي او مع تايمر

Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max
air flow 88 m3/h - for installation in bathrooms, toilets
and small living areas.
Timer version (VNS100TB).

Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air
flow 60 m3/h - for installation in bathrooms, toilets and
small living areas.
Timer version (VNS90TB).

VNS100TB

VNS100B

VNS90TB

VNS90B

38,00 JOD

23,35 JOD

61,20 JOD

38,20 JOD

3
 م330  أقصى تدفق للهواء-  محرك محمل كمي- مم150 مروحة محورية مقاس
 موديل. والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة، للتركيب في الحمامات-  ساعة/
.)VNS150TB( أساسي او مع تايمر

3
 م175  أقصى تدفق للهواء-  محرك محمل كمي- مم120 مروحة محورية مقاس
 موديل. والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة، للتركيب في الحمامات-  ساعة/
.)VNS120TB( أساسي او مع تايمر

Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max
air flow 330 m3/h - for installation in bathrooms, toilets
and small living areas.
Timer version (VNS150TB).

Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max
air flow 175 m3/h - for installation in bathrooms, toilets
and small living areas.
Timer version (VNS120TB).

VNS150TB

70,30 JOD

VNS150B

VNS120TB

VNS120B

53,05 JOD

46,40 JOD

40,00 JOD

SS

SS
SILENT
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8 Watts
only!

) محرك محمل كروي (حياة طويلة-  غطاء أمامي أنيق-  مم100 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض ومناطق، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م83  أقصى تدفق للهواء.المعيشة الصغيرة
. )VND100HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVND100T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor
(long life) - max air flow 88 m3/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VND100T) Humidity (VND100HT).

) محرك محمل كروي (حياة طويلة-  غطاء أمامي أنيق-  مم90 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض ومناطق، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م55  أقصى تدفق للهواء.المعيشة الصغيرة
.)VND90T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor
(long life) - max air flow 55 m3/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VND90T).

VND100HT

VND100T

VND100

VND90T

VND90

66,00 JOD

46,00 JOD

32,00 JOD

70,00 JOD

50,00 JOD

) محرك محمل كروي (حياة طويلة-  غطاء أمامي أنيق-  مم150 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض ومناطق، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م253  أقصى تدفق للهواء.المعيشة الصغيرة
. )VND150HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVND150T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor
(long life) - max air flow 253 m3/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VND150T) Humidity (VND150HT).

) محرك محمل كروي (حياة طويلة-  غطاء أمامي أنيق-  مم120 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض ومناطق، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م140  أقصى تدفق للهواء.المعيشة الصغيرة
. )VND120HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVND120T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor
(long life) - max air flow 140 m3/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VND120T) Humidity (VND120HT).

VND150HT

VND150T

VND150

VND120HT

VND120T

VND120

111,00 JOD

82,00 JOD

65,00 JOD

73,00 JOD

55,00 JOD

42,00 JOD

 محرك محمل كروي (حياة-  غطاء أمامي متحرك-  مم100 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م83  أقصى تدفق للهواء- )طويلة
.ومناطق المعيشة الصغيرة
. )VNA100HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVNA100T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing
motor (long life) - max air flow 88 m3/h - for installation in
bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VNA100T) Humidity (VNA100HT).
VNA100T

VNA100

VNA90T

VNA90

73,95 JOD

53,90 JOD

41,65 JOD

79,65 JOD

66,65 JOD

 محرك محمل كروي (حياة-  غطاء أمامي متحرك-  مم120 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م140  أقصى تدفق للهواء- )طويلة
.ومناطق المعيشة الصغيرة
. )VNA120HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVNA120T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing
motor (long life) - max air flow 140 m3/h - for installation in
bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VNA120T) Humidity (VNA120HT).

VNA150HT

VNA150T

VNA150

VNA120HT

VNA120T

VNA120

116,15 JOD

86,80 JOD

69,90 JOD

80,40 JOD

61,95 JOD

49,35 JOD
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SS

SS
SILENT
dB(A)

) محرك محمل كروي (حياة طويلة-  غطاء أمامي متحرك-  مم90 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض ومناطق، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م55  أقصى تدفق للهواء.المعيشة الصغيرة
.)VNA90T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø90mm - internal automatic shutters - ball bearing
motor (long life) - max air flow 55 m3/h - for installation in
bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VNA90T).

VNA100HT

 محرك محمل كروي (حياة-  غطاء أمامي متحرك-  مم150 مروحة محورية مقاس
 والمراحيض، للتركيب في الحمامات-  ساعة/ 3 م253  أقصى تدفق للهواء- )طويلة
.ومناطق المعيشة الصغيرة
. )VNA150HT( ) او تايمر و نسبة الرطوبةVNA150T( موديل أساسي او مع تايمر
Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing
motor (long life) - max air flow 253 m3/h - for installation in
bathrooms, toilets and small living areas.
Timer version (VNA150T) Humidity (VNA150HT).

8 Watts

SS

SS
SILENT
)

تايمر

Timer switches

IP65 لوحات كهربائية جدارية
IP65 wall mounted distribution boards

5310AST

غروب) مع برنامج أوتوماتييك/تامير بخاصية الحساب الفليك (رشوق

5310GR

1DIN- NO - 230V

 أمبري16  ساعة24 تامير

5321N

1DIN

-  دقائق10 /  ثانية20  من-  أمبري16 تامير

Digital time switch with astronomical function and automatic programs
1 NO/NC contact 24/230V AC-DC – 2 DIN modules

1 channel 24 hours switch In16A 230V contact 1NO - 1 DIN mod.

Time switch In 16A 230V adjustable 20s/10min - 1 DIN mod.

74,15 JOD

17,70 JOD

17,70 JOD
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Q6524

Q6512

Q6506

330x420x138 mm  مقاييس- DIN 24(2x12) لوحة كهرباء
24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
330x420x138 mm

330x260x138 mm  مقاييس- DIN 6 لوحة كهرباء
12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm

225x260x138 mm  مقاييس- DIN 6 لوحة كهرباء
6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm

32,70 JOD

21,25 JOD

14,65 JOD

Q6572

Q6554

Q6536

435x845x138 mm  مقاييس- DIN 72(4x18) لوحة كهرباء
72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
435x845x138 mm

330x580x138 mm  مقاييس- DIN 36(3x12) لوحة كهرباء
54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
435x580x138 mm

330x580x138 mm  مقاييس- DIN 36(3x12) لوحة كهرباء
36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
330x580x138 mm

173,70 JOD

72,25 JOD

42,45 JOD
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 جدران الجبسون بورد- علب تركيب
Flush mounted boxes

253CG

251CG

S45  وS44  وحدات لنظام3 - علبة تركيب داخل جدران الجبسون بورد
3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45

S45  وS44  وحدات لنظام-1-2علبة تركيب داخل جدران الجبسون بورد

0,85 JOD

2,10 JOD

254CG

253X4CG

 وحدات4 - علبة تركيب داخل جدران الجبسون بورد
4 modules S44 and S45 rectangular box

S45  وS44  وحدات لنظام1-2 - علبة تركيب داخل الجدران العادية
3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45

2,35 JOD

2,20 JOD

256CG
S45  وS44  وحدات لنظام6 - علبة تركيب داخل جدران الجبسون بورد
6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box

S45  وS44 لنظام

4,55 JOD
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1-2 modules S44 and S45 round box

علب تركيب  -جدران اسمنتية

Flush mounted boxes

2501P

2502
لنظام  S44و S45

علبة تركيب داخل الجدران العادية  1-2 -وحدات
1-2 modules S44 and S45 round box

2503MG
لنظام  s44و s45

علبة تركيب داخل الجدران العادية  1-2 -وحدات
1-2 modules S44 and S45 square box

علبة تركيب داخل الجدران العادية  3 -وحدات لنظام  S44و S45
3 modules S44 and S45 oversized rectangular box

0,50 JOD

0,45 JOD

0,25 JOD

253X4

2504

2506

علبة تركيب داخل الجدران العادية  3 -او  4وحدات لنظام  S44و S45
3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45

علبة تركيب داخل الجدران العادية  4 -وحدات لنظام  S44و S45
4 modules S44 and S45 oversized rectangular box

علبة تركيب داخل الجدران العادية  6 -وحدات لنظام  s44و S45
6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box

0,60 JOD

1,30 JOD

2,50 JOD

Sales network

Yadoudeh
صرار لالنارة _شارع مادبا
تلفون00962795729011
Amman – Mukabalien
السهم الذهبي _شارع الحرية
تلفون 0096264393435
karak – Mutah
خطى االحالم لالنارة
شارع المزار _مقابل مسجد ابو بكر الصديق
تلفون 00962790249974
karak – Al-Thaneyah
الحياة الجديدة _بجانب مستشفى االمير
تلفون _00962776346060
Ma›an
مؤسسة احمد جبريل الزيادنه
شارع مكة المكرمة
تلفون _0096277080809

		

Amman – Mahatta
السهم الذهبي _بجانب شارع الهاشمي الشمالي
تلفون_00962649020732
الشبلي لالنارة شارع ارفيفان المجالي
موبايل _0096279625527
Amman – Bayader
معتز الخمايسة للكهرباء واالنارة
تلفون 0096265817412
Amman – Wehdat
السهم الذهبي _شاع بن عبيد بجانب باصات
سحاب-مبنى رقم 85
تلفون _ 0096264744863
Dabouq
شركة يسار ومازن صوفان
شارع خير الدين المعاني مبنى رقم 55
تلفون 0096265374500

Alzarqa City
السهم الذهبي _وسط البلد _شارع االمير نايف مبنى رقم  48تلفون
00962539920
شركة الشمعات الثالث _شارع الرصيفة الرئيسي تلفون
_0096262006025
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System Integrators
Golden Arrow: Prs.Zeinab st., bld N›82
Tel: +96265511103
KWARIZMI engineering systems & controls: Amer Bin Malek St.,
Um AlSimaq, Amman – Jordan
Tel: +962799900681
Amman – Khelda
السهم الذهبي شارع االميره زينب مبنى رقم _ 82تلفون
0096265511103
شركة شيكاغو لالناره شارع عامر بن مالك مبنى رقم _ 7تلفون
0096265371500
شركة الحلبي للكهرباء_شارع ام السامك
تلفون0096265533235
Amman – Jabal Alhusain
السهم الذهبي مبنى رقم  21شارع اسعد خليل حمدوخ
تلفون _0096264610986
القناص للكهرباء_شارع اسعد خليل حمدوخ
تلفون 0096264648421
موبايل 00962788781005

:املقر الرئييس

AVE S.p.A.
Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (BS) - Italy
+390302792605  فاكس- +3903024981 هاتف
export@ave.it :الربيد اإللكرتوين
Export Department
ph.+3903024981
export@ave.it
:فرع األردن
AVE S.P.A. فرع األردن اإلقليمي
Khelda, Wasfi Atal St. Maraqa Complex first floor, office 3
 األردن- عامن
+962 6 5563388 :هاتف
+962 6 5563389 :فاكس
info-ave-jordan@ave.it :الربيد اإللكرتوين
:الفرع االقليمي ملنطقة الخليج
AVE Gulf FZC
 – دولة اإلمارات العربية املتحدة514084 صندوق بريد ب
+971 55 8096765 :هاتف
sales@avegulf.ae :الربيد اإللكرتوين

MEMBER OF:
:عضو يف

bsave

®

Verband Deutscher
Elektrotechniker

Italian Institute
of Quality Marking

For more information visit:
ملزيد من املعلومات تفضل بزيارة

www.ave.it
www.avejordan.com
www.avetouch.it
www.domoticahotel.com

تسجيل العالمات التجارية الدولية رقم
International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

