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أنظمة اآللية وأنظمة 
اإلضاءة والحماية

األنظمة اآللية - أجهزة االستشعار 
الالسلكية والمفاتيح الكهربائية

بطارية أجهزة استشــعار الســلكية 

تعديــل تحديثــي وبنــاء الجديــد ، لفيال صغيرة أو كبيرة، أو شــقق، أو حتى قصور

ســتوفر 15٪ على مشــروع جديد و 70٪ على مشــاريع التحديث و 40٪ على الطاقة

حلــول قياســية قابلة للتشــغيل البيني وقابلــة للتطوير

ســتضيف قيمــة إلى المنزل وتحســن نمط الحياة

)OTA( صيانة البرمجة الالســلكية
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إضاءة ذكية ونظام تحكم مركزي
تعمــل الطاقــة عبر كابالت Cat5e / Cat6 وبالتالي االســتغناء عــن الكابــالت الكهربائية المعتادة

توفيــر الطاقــة بنســبة تصل إلى 70٪ مع إضافة قائمة على مستشــعر اإلشــغال

تركيــب بدون معــرف لتطبيق POE المتاح

48/24 قنــاة معــرف 34W إلى 50W لكل محرك

عاكــس ضــوء متكامل 0-100٪ لكل قناة

مراقبــة الطاقــة المتكاملة لكل قناة

إضافة إلى نظــام البناء الذكي

بيانــات محينة لدرجة الحرارة والســطوع والحضور

https://www.meuniversal.com/


4

مصمم مفاتيح IOT الذكية
مفاتيح مخصصة مع مآخذ لتتناسب مع جماليات التصميم

نطاق متوافق مع EnOcean و Zigbee و Bluetooth حسب الرغبة

مفاتيح سلكية والسلكية لسهولة التثبيت التحديثي

مفاتيح تعمل بالطاقة الذاتية وهي خالية من البطاريات

حماية من الجهد الزائد ومفاتيح استهالك طاقة منخفضة

النماذج المستندة إلى Wi-Fi لإلعداد الحالي للتشغيل اآللي السريع



مطابخ ستانلس ستيل ذات التصميم الذكى
316/SS 304 مطابــخ من الفــوالذ المقاوم للصــدأ مصنعة من فئة

تصاميــم مخصصــة مع خيارات اللون والتشــطيب

ســهل التنظيــف والصيانة مع القــدرة على التكيف مع الظروف القاســية

يخلــق شــعورًا احترافيًا بالمطبــخ التجاري في المنزل

صديــق للبيئــة حيث يمكن اعاده تدوير ســتانلس ســتيل فى المســتقبل العاده اســتخدامه

شــامل تليفزيــون المراه ونظــام المكنســه الكهربائية واضاءه الليد ومجفف المغســله

5
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أقفال رقمية  وستائر متحركة
أقفــال رقميــة لألبواب مع خاصيــة التحكم عن بعد

قفــل تلقائي مــع ميزات حالة التشــغيل ودليل الصوت

ســتارة متحركة مــع وظيفة تطبيــق وتحكم عن بعد

مخفــض ضجيــج المحرك مــع كل من خيار التحكــم اليدوي والمؤقت

يمكــن دمجــه مع نظام المنــزل اآللي من أجل وصول واحد

https://www.meuniversal.com/
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مرآة تلفاز ذكية
منتــج داخلــي خالص يتحول مــن مرآة إلى تلفاز

إطــار مزخــرف مع خيارات األلــوان وتصميمات مخصصة متوفرة حســب الطلب

حجم شاشــة من 42 بوصة إلى 80 بوصة لالســتخدام الســكني

مقاومــة للمــاء ويمكن اســتخدامها في الحمامات

يمكــن إضافتهــا إلى نظام الترفيــه المنزلي اآللي

جــودة بصرية فائقة وســهولة الصيانة
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أجهزة إنذار الحريق وأنظمة األمن
نظــام إنذار لكشــف الدخان والحرارة والغاز

نظــام انذار الغريــب ومراقبة الباب األمامي

كاميــرات مراقبة CCTV لــكل من الداخل والخارج

يمكــن إضافتها إلــى نظام المنزل اآللــي للوصول البعيد

مباشرة صيانة 

https://www.meuniversal.com/
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نظام ري ذكي

الــري الذكــي بواســطة أجهزة االستشــعار من التربة في الوقــت الحقيقي، ومحطــة بيانات الطقس

تحكــم يدوي عبــر تطبيقات الهاتف

جدولة اعتمــادا على المؤقت

جدولــة تلقائيــة مع بيانات الطقــس العالمية

Bluetooth ، Lora ، GSM ، IP500 ، NB IOT Protocols يعمــل عبــر



نظام مراقبة جودة
الهواء الداخلي الذكي
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نظام تنظيف الفراغ المركزي
يمكــن لآلالت القويــة تنظيف المنطقــة حتى 80،000 قدم مربع

طقــم إزالة غبار مركزي لتحســين جــودة الهواء الداخلي

اســتخدام فردي أو متعدد

بدون ســلك كهربائي خطير

بدون ضوضاء بســبب التشــغيل الصامت

ســهل التركيب خــالل مرحلة البناء

يقلــل مــن تكلفة الصيانــة المنزلية حتى ٪20

يضيــف قيمــة إلى المنزل ويحســن نمط الحياة
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)ERV( نظام تنقية هواء مركزي
يســاعد إزالة الغبــار والجســيمات المحمولة في الهواء

الحد من مســببات الحساســية والبكتيريا

يقضــي علــى نمو العفــن والصدأ إلى الحد األدنى

يمنع التكثيف وإفســاد األثاث

وحدات ُمثبتة مســتقلة وســقفية

تحكــم في زيادة درجــة الحرارة الداخلية

التقليل من اســتخدام نظــام تكييف الهواء

https://www.meuniversal.com/
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نظام الغسيل المركزي
طقــم مالبــس من جميع الغرف إلى غرفة الغســيل

بــدون الحاجة للحمــل يدويًا طوال الوقت

يمكنــه التعامل مع مالءات األســرة والمناشــف والمالبس والجينز

منافــذ متعددة بطول 200 قدم

مثالــي للمنازل لطابــق واحد أو المتعددة

ســهل التركيب خــالل مرحلة البناء

يضيــف قيمــة إلى المنزل ويحســن نمط الحياة

يقلــل مــن تكلفة الصيانــة المنزلية حتى ٪20
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مراوح تهوية الحمامات الذكية ومجففها
IOT مــراوح تهويــة وتجفيف مرخصة

توفيــر الطاقة مع مستشــعر يعمل بالــذكاء االصطناعي

يمنــع الرائحة الكريهــة والرياح، ويقلل الضوضــاء بين الطوابق

تصاميــم مصابيــح متكاملة باعثة للضــوء– األولى عالميا

محــركات BLDC لحيــاة طويلة وضوضاء أقل

تصميمــات مــزودة بمنفذ حراري ومجفف للجســم ووظيفة الســخان

https://www.meuniversal.com/
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مراوح ذكية بدون شفرات

مروحة سقف بدون شفرات وبدون ضوضاء

كفاءة الطاقة تستهلك طاقة أقل

يقلل الحمل على نظام HVAC الحالي بنسبة ٪38

تخلق تدفق هواء دوامي 360 درجة للدوران بشكل متساٍو

يقلل من نمو العفن على حركة الهواء بنسبة ٪100

يحتوي على مصباح LED قابل للتعتيم يحمل في ثناياه عوامل في خيار الضوء الدافئ والنهار
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دش رقمي ذكي

يوفر المياه مع نظام ذكي للتحكم في درجة الحرارة

يمكن التحكم فيها السلكًيا عبر التطبيق أو جهاز التحكم عن بعد المادي

التنشيط الصوتي واإلعداد المسبق الضبط ألي مستخدم

يمكن تثبيتها على أنها تركيبات مكشوفة أو تركيبات مخفية

مستشعر مدمج الكتشاف المستخدم بعيًدا أو في الحمام أثناء التشغيل

يمكن استخدامها ألحواض االستحمام والدش في نفس الوقت

https://www.meuniversal.com/
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غاسل حمام ذكي
مصمــم لتوفير المســاحة والحفــاظ على المياه

كل مــن أجهزة االستشــعار اآللية ونمــاذج العمل اليدوي

مريحــة لكبار الســن واألطفال للجلوس والتشــغيل

يحافــظ علــى النظافة ويمنــع تناثر المياه

يمكــن تثبيته لمنشــأة جديــدة أو موجودة بجهد أقل



info@meuniversal.com 
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