
 شیوا امواج 99/09/25لیست قیمت 

قیمت ریال کد نام محصول ردیفقیمت ریال کد نام محصولردیف

      ریال14B82,450,000تایمر چپکرد راستگرد27     ریال14422E17,990,000مولتی متر 1

      ریال14J41,990,000تایمر ستاره مثلث28     ریال96B22D24,490,000سوپر ولت آمپر متر 2

      ریال14JN21,350,000تایمر کلید روغنی29     ریال96c13D15,100,000رله کنترل آمپر 3

      ریال14B122,850,000(مولتی تایمر  )تایمر همه کاره 30     ریال20D25,100,000کنترل آمپر سه رله ای 4

      ریال14B22,480,000سوپر تایمر دیجیتال31     ریال4822U12,850,000*96ولتمتر 5

      ریال14J11,590,000تایمر راه پله دو مینیاتوری 32     ریال22D32,850,000 دیجیتال 96ولتمتر تکی 6

      ریال50P12B32,990,000ساعت فرمان ماهنه دیجیتال 33     ریال4821U13,190,000*96آمپر متر 7

      ریال12B83,890,000ساعت فرمان دورله ای 34     ریال21D12,860,000 دیجیتال96آمپر متر تکی 8

      ریال20A12B33,290,000ساعت فرمان 35     ریال7122B13,660,000سوپر ولت آمپر متر 9

      ریال30P12B32,990,000ساعت فرمان روزانه هفتگی 36        ریال22Y1580,000چراغ سیگنال10

      ریال17B12,690,000(کانتر  )شمارنده دیجیتال 37     ریال13B32,690,000(بدون نول )سوپر کنترل فاز 11

      ریال20JN12,550,000محافظ ولتاژ تک فاز دیجیتال 38     ریال13B12,190,000(بدون نول )کنترل فاز 12

      ریال20J21,240,000(کنترل فاز تکفاز )محافظ کنتاکتور 39     ریال13J12,190,000مینی کنترل فاز میکروپروسسوری 13

      ریال20A20B12,140,000محافظ ولتاژ40     ریال13B42,790,000سوپر کنترل فاز دیجیتال 14

      ریال15D15,270,000(PID) 96ترموستات 41     ریال13B64,180,000کنترل فاز ستاره مثلث15

      ریال90015B23,330,000 تا 0ترموستات 42     ریال13F53,390,000کنترل فاز بار 16

      ریال15B33,820,000 سنسوردار125تا - 50ترموستات 43     ریال13F62,890,000کنترل بار دیجیتال 17

      ریال18B15,120,000رطوبت سنج 44     ریال6A12B23,190,000ساعت نجومی 18

      ریال16B12,430,000(تایمر دار  )فلوتر الکترونیکی 45     ریال20A12B23,490,000ساعت نجومی 19

         ریال23P1420,000سنسور فلوتر الکترونیک 46     ریال12B43,950,000ساعت نجومی دورله ای 20

      ریال16L11,630,000( متری 2کابل  )فلوتر مکانیکی 47        ریال6A11A1760,000فتوسل 21

      ریال16L12,110,000( متری 5کابل  )فلوتر مکانیکی 48        ریال10A11A1780,000فتوسل 22

      ریال16J12,290,000هشتار دهنده وجود آب49        ریال16A11A1990,000فتوسل 23

      ریال14B72,530,000ساعت کار با رله خروجی قابل تنظیم 50     ریال11B11,690,000(با محافظ کنتاکتور  )سوپر فتوسل 24

      ریال20R12,140,000محافظ یخچال فریزر میکروپروسسوری 51     ریال211T12,790,000سوپر فتوسل 25

      ریال20R12,140,000محافظ پکیج میکروپروسسوری 52     ریال14JN21,350,000مولتی تایمر آنالوگ 26

 سال ضمانت بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور 3محصوالت شیواامواج با 
www.E2electric.ir

. می باشد110V,24V,12V AC,DCتمامی دستگاه ها با درخواست مشتریان قابل تغییر به  (تغذیه)ولتاژ ورودی : توجه 

09302500879 -(026)  34093555: شماره های بخش بازرگانی  (026)  34093566:شماره بخش خدمات و پشتیبانی 

 اروپا و تاییده ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشورCEمحصوالت شیوا امواج دارای استاندارد 
ISO 9001-2015دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت 

http://www.e2electric.ir/

