
 

 

 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 ASN ۲.۲۲۰.۰۰۰ کنترل فاز   1

 ASN ۲.۲۲۰.۰۰۰ کنترل فاز ) کتابی (  ۲

 ASN/C ۲.۲۲۰.۰۰۰ کنترل فاز ) در قالب جدید (  3

 DSN/C ۲.۹۵۰.۰۰۰ کنترل فاز دیجیتال   4

 ASN ۲.۹۰۰.۰۰۰ کنترل فاز دو کنتاکت   ۵

6 
 کنترل فاز بدون نول  

 )دارای تغذیه ورودی ایزوله از شبکه(
TPM ۲.۸۰۰.۰۰۰ 

7 
  LED 6کنترل فاز  

 قابل تنظیم( )همراه با حفاظت اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ
TPR ۲.4۰۰.۰۰۰ 

 TDP ۲.4۵۰.۰۰۰ کنترل فاز تاخیری ) با تاخیر در قطع (    ۸

۹ 
 سوپر کنترل فاز  

 مونه گیری از شبکه و بعد از کنتاکتور(ن)
SPR ۲.6۵۰.۰۰۰ 

 SVR 1.4۸۰.۰۰۰ ین کنتاکتور ) تکفاز صنعتی (بمحافظ بو  1۰

 SDR ۲.۹7۰.۰۰۰ آمپر )دیجیتال( کولر گازی  3۲محافظ ولتاژ   11

 SDR/C ۲.۹۰۰.۰۰۰ )دیجیتال( کولر گازیآمپر  ۲۵محافظ  ولتاژ  1۲

13 
 کنترل فاز و بار  

 ( آمپر 6۰ -3۰ -16 – ۵)در انواع رنج جریانی 
MMP 3.۵۰۰.۰۰۰ 

14 
 کنترل بار دیجیتال 

 آمپر( 6۰-1۰و  ۲۰ – ۵/۰)در انواع رنج جریانی 
DLM/C 3.1۸۰.۰۰۰ 

1۵ 
 DCیا  ACبا تغذیهکنترل بار  

 آمپر ( 6۰ -۵۰ -3۰ -1۵ -1۰ -۵)در انواع رنج جریانی 
OLM ۲.6۵۰.۰۰۰ 

16 
 کنترل بار تکفاز  

 آمپر( ۲۰)رنج 
OLS ۲.4۰۰.۰۰۰ 

 LMR/C ۲.4۵۰.۰۰۰ فلوتر ) کنترل سطح مایعات ( در قالب جدید   17

 LMR ۲.4۵۰.۰۰۰ فلوتر )کنترل سطح مایعات (  1۸

 ۲۵۰.۰۰۰ - پالستیکی  فالکترود فلوتر با غال  1۹

های حفاظتی رله  های حفاظتیرله لیست قیمت 

 14۰۰فروردین ماه  ۲۸
دارای گواهینامه: 
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 آلمان DQSاز 
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 MTT/C ۲.۹۲۰.۰۰۰ مولتی تایمر دیجیتال   1

 MRT/C ۲.۵۹۰.۰۰۰ تایمر مولتی رنج دیجیتال    ۲

 DOT 1.3۸۰.۰۰۰ دقیقه در ولتاژهای مختلف  6۰ثانیه تا  3تایمر تاخیر در وصل از   3

4 
 دقیقه در ولتاژهای مختلف  6۰ثانیه تا  3تایمرتاخیر در وصل از  

 )طرح مینیاتوری(
DOT/M 1.۵۰۰.۰۰۰ 

 DOT 1.۸۰۰.۰۰۰ ساعته ۲4تایمر تاخیر در وصل    ۵

 RCT 1.6۵۰.۰۰۰ (جداگانه قابل تنظیم ان قطع و وصلزمتایمر تکرار کننده )  6

 RST 1.7۰۰.۰۰۰ (تایمر استارت مجدد )دارای ملودی و کلید بای پس  7

 YDS 1.۹۵۰.۰۰۰ ای تایمر ستاره مثلث دو رله ۸

 DOT 1.6۰۰.۰۰۰ ولت 3۸۰ذیه غ( با تتایمر کلید روغنی )طرح مینیاتوری  ۹

 LST 1.۵۰۰.۰۰۰ (تایمر راه پله بدون کلید )طرح مینیاتوری  1۰

 LST 1.۵۵۰.۰۰۰ (اه پله کلید دار )طرح مینیاتوریتایمر ر  11

باشد.میتعویض دارای سه سال گارانتی برنا الکترونیک کلیه محصوالت   
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 زمانیهای لیست قیمت رله

 14۰۰ماه  فروردین ۲۸
دارای گواهینامه: 

ISO9001                 

 آلمان DQSاز 
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 DC UVM-OVM ۵.۲۵۰.۰۰۰و  ACمونیتورینگ ولتاژ با تغذیه  1

 DC UCM-OCM ۵.۲۵۰.۰۰۰و  ACمونیتورینگ جریان با تغذیه  ۲

3 
 ترانسدیوسر )در انواع مختلف ولتاژی و جریانی(

 ACبا تغذیه 
TRI-TRU 6.۹۵۰.۰۰۰ 

4 
 ترانسدیوسر )در انواع مختلف ولتاژی و جریانی(

 DCبا تغذیه 
TRI-TRU ۸.6۵۰.۰۰۰ 

 BFR ۵.3۰۰.۰۰۰ ارت فالت باتری ۵

 EFZ ۵.۸۰۰.۰۰۰ ارت فالت نوع کورباالنسی 6

7 CT  سانتیمتر 4کورباالنس با قطر CT/04 4.۸۰۰.۰۰۰ 

۸ CT  سانتیمتر ۸کورباالنس با قطر CT/08 ۵.6۰۰.۰۰۰ 

۹ CT  سانتیمتر 14کورباالنس با قطر CT/14 6.۲۵۰.۰۰۰ 

1۰ CT  سانتیمتر ۲۸کورباالنس با قطر CT/28 7.3۰۰.۰۰۰ 

 خاصهای لیست قیمت رله

 14۰۰ماه  فروردین ۲۸
دارای گواهینامه: 

ISO9001                 

 آلمان DQSاز 

باشد.میتعویض دارای سه سال گارانتی برنا الکترونیک کلیه محصوالت   
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 MM3-4A 4.6۰۰.۰۰۰ ۹6*۹6مولتی متر سه فاز چهار نمایشگر  1

 MM3-6A 4.۹۰۰.۰۰۰ ۹6*۹6مولتی متر سه فاز شش نمایشگر  ۲

 ۹6*۹6 TC1-1A 3.۹۰۰.۰۰۰(  PT 1۰۰ سنسور جهت)  – ۵۰تا  1۵۰ترموکنترلر  3

 ۹6*4۸ TC1-1B 3.۹۰۰.۰۰۰(  PT 1۰۰ سنسور جهت)  – ۵۰تا  1۵۰ترموکنترلر  4

 های تابلویی نمایشگر لیست قیمت

 14۰۰ماه  فروردین ۲۸
دارای گواهینامه: 

ISO9001                 

 آلمان DQSاز 

باشد.میتعویض دارای سه سال گارانتی برنا الکترونیک کلیه محصوالت   
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