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مربوطه نگهدارنده و پایهلایر واحد رله قیمتفنی توضیحاترله کد
 و پایه واحد قیمت

لایر  نگهدارنده
کامل ماژول قیمت

2961309Single relay - REL-MR- 12DC/21HC-80,0002833521+2833547125,000185,000

2961312Single relay - REL-MR- 24DC/21HC -59,0002833521+2833547125,000180,000

2987888REL-MR- 24DC/21HC/MS80,0002833521125,000185,000

2961406Single relay - REL-MR- 24AC/21HC140,0002833521+2833547125,000260,000

2961419Single relay - REL-MR-120AC/21HC 140,0002833521+2833547125,000260,000

2987914Single relay - REL-MR-230AC/21HC/MS135,0002833521125,000260,000

مربوطه نگهدارنده و پایهلایر واحد رله قیمتفنی توضیحاترله کد
 و پایه واحد قیمت

لایر  نگهدارنده
کامل ماژول قیمت

2961257Single relay - REL-MR- 12DC/21-2180,0002833521+2833547125,000205,000

2903659Single relay - REL-IR2/LDP- 12DC/2X21190,0002833563+2833592125,000305,000

2961192Single relay - REL-MR- 24DC/21-2190,0002833521+2833547125,000200,000

2903689 Single relay-REL-OR2/LDP- 24DC/2X21200,0002833602+125,000290,000

2903660Single relay - REL-IR2/LDP- 24DC/2X21170,0002833563+2833592125,000290,000

2903667Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21190,0002833563+2833592125,000310,000

2961451Single relay - REL-MR-230AC/21-21143,0002833521+2833547125,000268,000

2903692 Single relay- REL-OR2/L-230AC/2X21220,0002833602+125,000300,000

2903668Single relay - REL-IR2/L-230AC/2X21160,0002833563+2833592125,000280,000

ماد نصر صنعتی توسعه

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 230AC کنتاکت تک ای شیشه رله

(آمپر 8 خطی پایه 8) - 12DC کنتاکت دو سرامیکی رله

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 12DC کنتاکت تک سرامیکی رله

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 24DC کنتاکت تک سرامیکی رله

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 24DC کنتاکت تک ای شیشه رله

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 24AC کنتاکت تک سرامیکی رله

(آمپر 16 خطی پایه 8) - 120AC کنتاکت تک سرامیکی رله

(آمپر 12 خطی پایه 8) -12DC کنتاکت دو ای شیشه رله

(آمپر 12 خطی پایه 8) -24DC کنتاکت دو ای شیشه رله

کنتاکت تک رله

کنتاکت دو رله

(آمپر 8 خطی پایه 8) - 230AC کنتاکت دو سرامیکی رله

(آمپر 8 خطی پایه 8) - 24DC کنتاکت دو سرامیکی رله

(آمپر 10 گرد پایه 8) - 24DC کنتاکت دو ای شیشه رله

(آمپر 10 گرد پایه 8) -230AC کنتاکت دو ای شیشه رله

(آمپر 12 خطی پایه 8) -120AC کنتاکت دو ای شیشه رله

(آمپر 12 خطی پایه 8) -230AC کنتاکت دو ای شیشه رله
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ماد نصر صنعتی توسعه

کنتاکت تک رله

مربوطه نگهدارنده و پایهلایر واحد رله قیمتفنی توضیحاترله کد
 و پایه واحد قیمت

لایر  نگهدارنده
کامل ماژول قیمت

2903693Single relay - REL-OR3/LDP-24DC/3X21220,0002833615+2833628100,000305,000

2903695Single relay - REL-OR3/L-120AC/3X21250,0002833615+2833628100,000330,000

2903694Single relay - REL-OR3/L- 24AC/3X21220,0002833615+2833628100,000310,000

2903696Single relay - REL-OR3/L-230AC/3X21220,0002833615+2833628100,000300,000

مربوطه نگهدارنده و پایهلایر واحد رله قیمتفنی توضیحاترله کد
 و پایه واحد قیمت

لایر  نگهدارنده
کامل ماژول قیمت

2903686Single relay - REL-IR4/L- 24AC/4X21175,0002833563+2833592125,000300,000

2903680Single relay - REL-IR4/LDP-110DC/4X21180,0002833563+2833592125,000300,000

2903688Single relay - REL-IR4/L-230AC/4X21175,0002833563+2833592125,000300,000

2903676Single relay - REL-IR4/LDP- 12DC/4X21180,0002833563+2833592125,000300,000

2903677Single relay - REL-IR4/LDP- 24DC/4X21175,0002833563+2833592125,000300,000

2903681Single relay - REL-IR4/LDP-125DC/4X21250,0002833563+2833592125,000350,000

جمپر قیمتجمپر کدکامل ماژول قیمتفنی توضیحاترله کد

2967060Relay Module - PLC-RSC- 24DC/21-21368,0002966692330,000

2967099Relay Module - PLC-RSC-230UC/21-21540,0002966692330,000

2966207Relay Module - PLC-RSC-230UC/21460,0002966692330,000

2966171Relay Module - PLC-RSC- 24DC/21200,0002966692330,000

2833657LDP- 12- 24DC85,000

DC12-24 دی ای ال با همراه دیود

(آمپر 6)24DC کنتاکت دو PLC رله

(آمپر 6)230UC کنتاکت دو PLC رله

(آمپر 6)230UC کنتاکت تک PLC رله

(آمپر 6)24DC کنتاکت تک PLC رله

(آمپر 10 گرد پایه 11) -230AC کنتاکت سه ای شیشه رله

(آمپر 10 گرد پایه 11) -24DC کنتاکت سه ای شیشه رله

(آمپر 10 گرد پایه 11) -120AC کنتاکت سه ای شیشه رله

(آمپر 10 گرد پایه 11) -24AC کنتاکت سه ای شیشه رله

کنتاکت سه  رله

کنتاکت چهار  رله

PLC رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -110DC کنتاکت چهار ای شیشه رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -230AC کنتاکت چهار ای شیشه رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -12DC کنتاکت چهار ای شیشه رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -24DC کنتاکت چهار ای شیشه رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -125DC کنتاکت چهار ای شیشه رله

(آمپر 6 خطی پایه 14) -24AC کنتاکت چهار ای شیشه رله
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ماد نصر صنعتی توسعه

کنتاکت تک رله
قیمتفنی توضیحاتکد

2833631MP 12,700

2833644MP 22,700

828795US-EMLP (20X9)180,000

2961105REL-MR- 24DC/21120,000

2961118REL-MR- 60DC/21200,000

پایه بدون DC 24 تک رله

پایه بدون UC 230 تک رله

جانبی ادوات

کنتاکت دو لیبل پایه

کنتاکت چهار لیبل پایه

(تایی 75) لیبل برچسب
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