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زمینه طراحی دکوراسیون  در  ١٠ سال است که  از  رویایی بیش  کارشناسان خانه 
داخلی منازل، طراحی کابینت و دکوراسیون آشپزخانه و همچنین بازسازی ساختمان 
فعالیت می کنند. خانه رویایی در طول این سال ها تالش کرده تا با ارائه خدماتی 
مطابق با سلیقه یک نسل از مصرف کنندگان، رویای آن ها را به حقیقتی قابل لمس 
تبدیل کند. خانه رویایی با ترکیبی از هنر و صنعت و با استفاده از فناوری های جدید 
در راستای سلیقه ها، عادت ها و بازار مشتریان و با ارائه راه حل ها و بهترین خدمات، 
را در اختیار شما  را جلب کند و کیفیتی ماندگار  سعی دارد تا رضایت مشتریان 

بگذارد.
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ما راه حل روشنی را توسعه میدهیم که به مردم کمک کند و به این ترتیب کیفیت 
زندگی آنها را افزایش دهد.ما در زمینه نورپردازی به معماران و طراحان داخلی این 
تجربه را می دهیم تا با درک آنچه که در ذهن آنهاست به ایجاد یک صحنه نور پردازی 

با استفاده از نور مناسب منجر شود.
هدف ما الهام بخش بودن برای مردم است. به عنوان یک خانواده ما سهم شخصی 

خود را در اجرای پروژه های موفق به کار میگیریم.
ما در تالشیم که همه کارهایمان بهترین باشد.
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DH9

LED Tube Light Series
پنل نوری هوشمند



انـدازهمـدل

H1R

H2R

H3R

( VAC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 9

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

DH9900x57x37.6AC220VSMD2835
(120pcs /m)

WW : 3000

سوئیچ سنسور ( W/m )قدرت

به همراه قفسه های حلق آویز به شکل تصویر باال.
USB دارای دو پریز برق و یک پورت

کنترل پنل هوشمند و کاربری آسان با نمایش تقویم، ساعت، وضعیت آب و هوا و دمای محیط
تکنولوژی WIFI جهت اتصال به اینترنت بی سیم

این پنل ترکیبی از صفحه نمایش دیجیتال و تکنولوژی کنترل نور می باشد.
تکنولوژی bluetooth 4.0 stereo با فاصله حداکثر اتصال تا ١٠ متر

تابش نور به صورت عمودی از باال و پایین
دارای سنسور تشخیص نشت گاز

قابلیت پخش رادیو

Touching sensor switch

جزئیات فنی

55 mm

10 mm
10 mm

6 mm-2

H3R

H1R

H2R

 شماره کـــــد

سبد جای چاقو

سبد جای ادویه

سبد جای مالقه و کفگیر

333x115x200 mm

333x115x200 mm

110x115x300 mm
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جزئیات فنی

( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 1.5

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

H10065x1112SMD2835
(18pcs)

WW : 3000

(W)قدرت

طراحی بسیار زیبا و باریک
استفاده از فناوری LED که باعث طول عمر طوالنی و مصرف کمتر میشود.

جهت نصب در زیر کابینت و شلف
تهیه شده از فریم آلومینیوم و کاور آکرلیک مات

قابلیت راه اندازی مجموعه ٣ یا ٥ عددی به صورت هم زمان 

15
00
 m
m

60

65

11
 m
m

    60mm    :اندازه برش

نـوع اتصــال

Under Cabinet Light Series
آتریسا

H100
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طراحی خالقانه و ساده
استفاده از فناوری COB با خروجی باال که باعث روشنایی بیشتر

و مصرف کمتر می شود.
دارای سوراخ پیچ بر روی بدنه فلزی پشت بابت نصب آسان محصول

تهیــه شده از پوشـش آکرلیک در فریم و فلز در بدنـه پشـت آن
قابلیــت راه انـــدازی مجموعــه ٣ یا ٥ عددی به صورت همــزمان

جزئیات فنی
230 mm

50
 m
m

10 m
m

1500 mm + 20mm-

( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه  CCT ( K )مـدل CRI (W)قدرت

> 80 3

CHIPLED نوع

COB H101230x50x1012

IP مقیاس

IP 20

نـوع اتصــال

WW : 3000

H101

Under Cabinet light Series
آبریــانا



جزئیات فنی

طراحی خالقانه و بسیار زیبا  با ضخامت حداقل ٤ میلیمتر
استفاده از فناوری COB با خروجی باال که باعث روشنایی بیشتر

 و مصرف کم تر می شود.
جهت نصب در زیر کابینت و شلف

دارای ٢ عدد سوراخ پیچ بر روی بدنه بابت نصب آسان محصول
تهیه شده از فریم آلومینیوم و کاور آکرلیک مات

قابلیت راه اندازی مجموعه ٣ یا ٥ عددی به صورت هم زمان

76 mm

76 m
m

4mm

DH LIGHTING 8

> 80

CRI CHIPLED نوع

COB

( MM )انـدازه 

76x76x4

( VDC ) ولتـاژ

124

مقیاس IP(W)قدرت

IP 201

تعداد صفحه نوری مـدل

H102

CCT ( K )

نـوع اتصــال

WW : 3000

H104
H103
H102

Under Cabinet Light Series
رامــونا



جزئیات فنی 600 mm

70 m
m

4mm

جزئیات فنی

H104

H103 450 mm

70
 m
m

4mm
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> 80

CRI CHIPLED نوع

COB

( VDC ) ولتـاژ( MM )انـدازه 

1212

مقیاس IP(W)قدرت

IP 203

تعداد صفحه نوری مـدل

H104

CCT ( K )

600x70x4

> 80

CRI CHIPLED نوع

COB

( VDC ) ولتـاژ( MM )انـدازه 

128

مقیاس IP(W)قدرت

IP 202

تعداد صفحه نوری مـدل

H103

CCT ( K )

450x70x4

WW : 3000

WW : 3000



جزئیات فنی
190 mm

70 m
m

4mm

طراحی خالقانه و بسیار زیبا  با ضخامت حداقل ٤ میلیمتر
استفاده از فناوری COB با خروجی باال که باعث روشنایی بیشتر 

و مصرف کم تر می شود.
جهت نصب در زیر کابینت و شلف

دارای ٢ عدد سوراخ پیچ بر روی بدنه بابت نصب آسان محصول
تهیه شده از فریم آلومینیوم و کاور آکرلیک مات

قابلیت راه اندازی مجموعه ٣ عددی به صورت همزمان 
( ١ عدد دارای سنسور تنظیم نور و ٢ عدد ساده)

نـوع اتصــال

> 80

CRI CHIPLED نوع

COB

( VDC ) ولتـاژ( MM )انـدازه 

124

مقیاس IP(W)قدرت

IP 201

تعداد صفحه نوری مـدل

H105

CCT ( K )

190x70x4

DH LIGHTING 10

H105

Under Cabinet Light Series
کاریــنا

WW : 3000



( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 14.4

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

DS35000x812SMD2835
(120pcs /m)

WW : 3000

( W/m )قدرت

ساخته شده از جنس مس در بدنه و سیم طال در اتصاالت
این محصول بدون IP می باشد.

دارای برچسب 3M بابت نصب بر روی انواع سطوح
دارای خط برش 25MM با توجه به نیاز های فضای کوچک شما 

جزئیات فنی

18
00
 m
m

5000 mm 2

8
16.6/33.3

252525

8

نـوع اتصــال
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DS3

Flexible Strip Light Series
LED نــوار
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( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 14.4

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

D1503000x42.8x1612SMD2835
(120pcs /m)

WW : 3000

سوئیچ سنسور

S-DT3
S01-I
S02-P
 

(انتخــاب اختیــاری)
( W/m )قدرت

طراحی شده به حالت دستگیره بابت باز شدن درب 
تابش نور به صورت عمودی از باال و پایین 

pmma لنز به رنگ شیری از جنس

نصب بیـرونی

سوئیچ سنسورکابل

35.8mm

16 m
m16

 m
m

24 mm

2.5m
m

سایزها تا طول ٣ متر سفارشی بریده میشود

جزئیات فنی

DH LIGHTING 14

نـوع اتصــال

D150

LED Strip Light Series
دستگیره نوری کابینت هوایی



S-DT3
S01-I
S02-P
 

سایزها تا طول ٣ متر سفارشی بریده میشود

جزئیات فنی

( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 14.4

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

D1513000x19x1812SMD2835
(120pcs /m)

WW : 3000

سوئیچ سنسور
(انتخــاب اختیــاری)

( W/m )قدرت

طراحی شده بابت استفاده در سطوح مختلف
تابش نور به صورت مورب

pmma لنز به رنگ شیری از جنس

16x  10     عـرض شیار X  عمـق شیار

 19 mm

 11 m
m

10
 m
m18
 m
m

16 mm
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نـوع اتصــال

D151

 LED Strip Light Series
پروفایل خطی با تابش نور مورب



DH LIGHTING 16

D152

LED Strip Light Series
پروفیل خطی نوری با پوشش متاکریالت



مـدل

( VDC ) ولتـاژ ( MM )انـدازه 

> 80 14.4

CCT ( K )CRIنوع LEDمـدل

D152A

D152B

3000x15x11

3000x22x14
12SMD2835

(120pcs /m)
WW : 3000

سوئیچ سنسور
(انتخــاب اختیــاری)

( W/m )قدرت

طراحی شده بابت استفاده در سطوح مختلف
تابش نور به صورت مستقیم

pmma لنز به رنگ شیری از جنس

سایزها تا طول ٣ متر سفارشی بریده میشود

D152A

D152A

D152B

D152B

15 mm

11 m
m

 

10 mm

22mm

14 m
m

  

14 mm

جزئیات فنی

10  10x

14  12x

عمق شیـار x عرض شیـار

D152A

D152B
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نـوع اتصــال

S-DT3
S01-I
S02-P
 



D153

LED Strip Light Series
پروفیل خطی کنج با تابش نور مورب

DH LIGHTING 18



> 80 14.4

CRIقدرتCCT ( K )نوع LED ولتـاژمـدل

D1533000  18.5x18x12SMD2835
(120pcs /m)

WW : 3000

سوئیچ سنسور ( VDC ) ( W/m )( MM )انـدازه 

Drawer 
light

Cabinet
lightHAND SHANKING

IR SWITCH

طراحی شده بابت استفاده در کنج کابین و داخل کشو
مورد استفاده با سنسور IR بابت یک یا دو درب باز شو

مورد استفاده با سنسور IR بابت کشو 
دارای کلیپ های مخصوص نصب، جهت درب بازشو و کشو

جزئیات فنی

نمــای کنــار

پشت صفحه باال

پشت صفحه پنل قفسه

پشت صفحه پنل قفسه

12mm

18.5 m
m
 

18 mm

لوازم جانبی استاندارد هنگامی که به عنوان نور داخل کابینت استفاده می شود.

mm 8لوازم جانبی استاندارد هنگامی که به عنوان نور داخل کشو استفاده می شود.

2

13

قبل از نصب باید یک حفره رشته ای ٨ میلی متری داشته باشید.
پروفیل را به کلیپ ها فشار دهید.

کابل را از طریق سوراخ کلیپ بکشید.
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نـوع اتصــال



جزئیات فنی

20 13.5x60

 ولتـاژمـدل

S-DT312

سوئیچ سنسور ( VDC ) ( W )قدرت( MM )انـدازه 

Dimmer touch

قابلیت اتصال مستقیم به درایور DS را دارد.
با هر بار لمس سنسور چراغ ها خاموش و روشن می شود.

با هر بار لمس مداوم سنسور شدت نور چراغ ها کم و زیاد می شود.
دارای یک عدد خروجی بابت یک چراغ، جهت نیاز به خروجی بیشتر 

باید از توزیع کننده استفاده شود.
چراغ سنسور در حالت روشن به رنگ آبی در خواهد آمد.

20

17.3

11.9m
m

13
.5
m
m

18
m
m

DH LIGHTING 20

نـوع اتصــال

S-DT3

Sensor Switch Series
سنسور لمسی استیل



15 13x 60

 ولتـاژمـدل

12

فاصله تشخیص ( VDC ) ( W )قدرت( MM )انـدازه 

8-5cm 01-IS

محل نصب سنسور در قسمت پشت درب می باشد.
چراغ با باز و بسته شدن درب خاموش و روشن می شود.

دارای یک عدد خروجی بابت یک چراغ، جهت نیاز به خروجی
بیشتر باید از توزیع کننده استفاده شود.

13

15

جزئیات فنی
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نـوع اتصــال

S01-I

 Sesor Switch Series
IR سوئیچ سنسور



40

اندازهمدل

S-02P15 18.8x123-5m

تشخیص فاصله

1315

18.8

سنسور به طور خودکار از طریق حرکت انسان فعال می شود، 
و هنگامی که شخص پس از 30 ثانیه از محدوده برد سنسور خارج شود

به صورت اتوماتیک غیر فعال میشود.
دارای یک عدد خروجی بابت یک چراغ، جهت نیاز به خروجی بیشتر

باید از توزیع کننده استفاده شود. 

جزئیات فنی

    14x15mm    :اندازه حفره    8mm    :حفره رشته ای

DH LIGHTING 22

نـوع اتصــال

( W )قدرت( VDC ) ولتـاژ

S-02P

Sensor Switch Series
PIR سوئیچ سنسور 



حفره خروجیمـدل ورودی( MM )انـدازه 

137.5  43.5  15mmxx DC12V 24w DS244-way AC110-240V

DC12V 36w DS366-way AC110-240V 188  55  18mmxx 

DC12V 60w DS606-way AC110-240V  212.5  55  22mmx x

DS

WWW.DREAM-HOUSE.IR23

درایور فوق باریک

نـوع اتصــال

با طراحی خاص و متفاوت و حداقل ضخامت با نصب آسان در انواع سطوح
این درایور مخصوص اتصال مستقیم به روشنایی های برند DH LIGHTING می باشد. 

ولتاژ و خروجی های متفاوت جهت استفاده از روشنایی ها با توجه به تعداد و توان خروجی های آن ها
S-DT3 دارای ١ عدد خروجی بابت اتصال مستقیم به سنسور

ضریب توان(PF) این درایور0.95< است که میزان راندمان و کارکرد را به حداکثر می رساند.
مقیاس IP این محصول ٢٠ می باشد.

CCC+TUV دارای استاندارد

نـوع دو شاخه

EU

LED

LD06
توزیع کننده

EL180
سیم رابط

S01-I
IR سوئیچ سنسور

S02-P
PIR سوئیچ سنسور

S-DT3
سنسور لمسی استیل 

DS
درایور فوق باریک

( VDC ) ولتـاژ ( W )قدرت



DH LIGHTING 24

توزیع کننده بابت اتصال تعداد بیشتر از یک روشنایی به سنسورها

4-way

6-way

مـدل

LD04

LD06

رنگتعداد خروجی طول سیم

1800mmBlack

مـدل

EL180

رنگطول سیم

1800mmBlack

LD

EL180

توزیع کننده

سیم رابط

سیم رابط به طول ١٫٨٠ متر بابت افزایش طول سیم روشنایی




