
 

 

 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

ASN 000000002 کنترل فاز   1  

ASN 000000002 کنترل فاز ) کتابی (  2  

ASN/C 000000002 کنترل فاز ) در قالب جدید (  3  

DSN/C 000000002 کنترل فاز دیجیتال   4  

ASN 000000002 کنترل فاز دو کنتاکت   5  

0 
 کنترل فاز بدون نول  

 )دارای تغذیه ورودی ایزوله از شبکه(
TPM 000004502  

0 
  LED 0کنترل فاز  

 )همراه با حفاظت اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ قابل تنظیم(
TPR 000001102  

TDP 000001002 کنترل فاز تاخیری ) با تاخیر در قطع (    1  

9 
 سوپر کنترل فاز  

 مونه گیری از شبکه و بعد از کنتاکتور(ن)
SPR 000004002  

SVR 000003501 ین کنتاکتور ) تکفاز صنعتی (بمحافظ بو  10  

 SDR 200500000 آمپر )دیجیتال( کولر گازی  32محافظ ولتاژ   11

 SDR/C 200500000 )دیجیتال( کولر گازیآمپر  25محافظ  ولتاژ  12

13 
 کنترل فاز و بار  

 ( آمپر 00 -30 -10 – 5)در انواع رنج جریانی 
MMP 000001503  

14 
 کنترل بار دیجیتال 

 آمپر( 00-10و  20 – 5/0)در انواع رنج جریانی 
DLM/C 000009002  

15 
 DCیا  ACبا تغذیهکنترل بار  

 آمپر ( 00 -50 -30 -15 -10 -5انواع رنج جریانی )در 
OLM 000004002  

10 
 کنترل بار تکفاز  

 آمپر( 20)رنج 
OLS 000001502  

LMR/C 000002002 فلوتر ) کنترل سطح مایعات ( در قالب جدید   10  

LMR 000002002 فلوتر )کنترل سطح مایعات (  11  

0000022 - پالستیکی  فالکترود فلوتر با غال  19  

های حفاظتیرله  های حفاظتیرله لیست قیمت 

 1399مهر ماه  9
دارای گواهینامه: 
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

MTT/C 000005002 مولتی تایمر دیجیتال   1  

MRT/C 000005302 تایمر مولتی رنج دیجیتال    2  

DOT 000002501 دقیقه در ولتاژهای مختلف  00ثانیه تا  3تایمر تاخیر در وصل از   3  

4 
 دقیقه در ولتاژهای مختلف  00ثانیه تا  3تایمرتاخیر در وصل از  

 )طرح مینیاتوری(
DOT 000003201  

5 
 دقیقه در ولتاژهای مختلف  00تا ثانیه  3تایمر تاخیر در وصل از   

 ()جعبه جدید
DOT/C 000005201  

DOT 000000101 ساعته 24تایمر تاخیر در وصل    0  

RCT 000005001 (ان قطع و وصل جداگانه قابل تنظیمزمتایمر تکرار کننده )  0  

RST 000005501 (تایمر استارت مجدد )دارای ملودی و کلید بای پس  1  

YDS 000001001 ایتایمر ستاره مثلث دو رله 9  

DOT 000001301 ولت 310ذیه غ( با تتایمر کلید روغنی )طرح مینیاتوری  10  

LST 000003201 (تایمر راه پله بدون کلید )طرح مینیاتوری  11  

LST 000005301 (اه پله کلید دار )طرح مینیاتوریتایمر ر  12  
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 زمانیهای لیست قیمت رله

 1399مهر ماه  9
دارای گواهینامه: 

ISO9001                 

 آلمان DQSاز 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریالقیمت فروش به  نوع نام محصول ردیف

DC UVM-OVM 000005004و  ACمونیتورینگ ولتاژ با تغذیه  1  

DC UCM-OCM 000005004و  ACمونیتورینگ جریان با تغذیه  2  

3 
 ترانسدیوسر )در انواع مختلف ولتاژی و جریانی(

 ACبا تغذیه 
TRI-TRU 000002000  

4 
 ترانسدیوسر )در انواع مختلف ولتاژی و جریانی(

 DCبا تغذیه 
TRI-TRU 005000000 

BFR 000000104 ارت فالت باتری 5  

EFZ 000002005 ارت فالت نوع کورباالنسی 0  

0 CT  سانتیمتر 1کورباالنس با قطر CT/08 000000005  

1 CT  سانتیمتر 15کورباالنس با قطر CT/15 000000005  

9 CT  سانتیمتر 21کورباالنس با قطر CT/28 000000400  

 خاصهای لیست قیمت رله

 1399مهر ماه  9
دارای گواهینامه: 
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

MM3-4A 000001004 90*90چهار نمایشگر مولتی متر سه فاز  1  

MM3-6A 000004504 90*90مولتی متر سه فاز شش نمایشگر  2  

90*90 TC1-1A 000005503(  PT 100 سنسور جهت)  – 50تا  150ترموکنترلر  3  

90*41 TC1-1B 000005503(  PT 100 سنسور جهت)  – 50تا  150ترموکنترلر  4  

 های تابلویینمایشگر لیست قیمت

 1399مهر ماه  9
دارای گواهینامه: 
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