


کنترل فاز میکرو پروسسوری
 TYPE: TMP/D

y  تشخیص تغییر توالی فاز
y  تشخیص افزایش ولتاژ شبکه بیش از ۴۴۰ ولت
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه کمتر از ۲۹۵ ولت
y  تشخیص قطع یک فاز
y  تشخیص عدم تقارن ولتاژ به مقدار بیشتر از حد تنظیم
y  قابلیت تنظیم تاخیر در وصل از ۰ تا ۲۴۰ ثانیه
y  دارای ۵ ثانیه تاخیر در قطع هنگام راه اندازی
y  دارای ۳ ثانیه تاخیر در قطع هنگام بروز خطا
y  دارای ۵سیگنال برای نمایش وصل خروجی و خطاهای مختلف
y  ۸۷ X ۳6 X ۷۳ mm در ابعاد

کنترل فاز دیجیتال
 TYPE: DSN/C

y  تشخیص   تغییر   توالی   فاز
y  تشخیص   قطع   یک   فاز
y     تشخیص   افزایش   نامتقارنی   ولتاژ   به   مقدار   بیشتر   از   حد   تنظیمی
y  تشخیص   کاهش   ولتاژ   شبکه   به   مقدار   کمتر   از   حد   تنظیمی
y  تشخیص   افزایش   ولتاژ   شبکه   به   مقدار   بیشتر   از   حد   تنظیمی
y  قابلیت   تنظیم   زمان   وصل   از   ۰   تا  ۳۰۰  ثانیه
y  قابلیت   تنظیم   زمان   قطع   بعد   از   بروز   خطا   از   ۰   تا   1۰   ثانیه
y  دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm در ابعاد

کنترل فاز
 TYPE: ASN

y  حفاظت الکتروموتور در مقابل اختالالت شبکه
y  تشخیص تغییر توالی فاز
y   تشخیص قطع یک فاز
y  تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
y  قطع سریع در صورت بروز خطا
y  قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y  دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ۸۰ و X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد 

۸۰ X ۲۲ X 1۰۸ mm  و

کنترل فاز بدون نول
)مخصوصشبکهسهفازسهسیمه(

TYPE: TPM
y  تشخیص تغییر توالی فاز
y   تشخیص قطع یک فاز
y  تشخیص عدم تقارن ولتاژ سه فاز
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
y  تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
y  قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y   دارای سیگنال های نمایشگر تغذیه ورودی، حالت عادی

)وصل خروجی(،توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، 
افت ولتاژ، افزایش ولتاژ

y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

کنترل فاز با تاخیر در قطع
TYPE: TDP

y  طراحی شده مخصوص آسانسور
y  تشخیص تغییر توالی فاز
y   تشخیص قطع یک فاز
y  تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
y  قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y  قابلیت تنظیم زمان قطع هنگام بروز خطا از ۰/۵ تا 1۰ ثانیه
y  قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
y  دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

سوپر کنترل فاز
)حفاظتدربرابراتصالناقصکنتاکتور(

TYPE: SPR
y  محافظت در برابر قطع فاز شبکه
y  محافظت در برابر اتصال ناقص کنتاکتور
y  محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه
y  محافظت در برابر جابجائی فازها
y  تشخیص قطع فاز در سمت شبکه فشار قوی
y  تأخیر در قطع )هنگام وقوع خطا( ثابت۰/۵ ثانیه
y  %1۵ محافظت در برابر عدم تقارن ولتاژ شبکه ۵% الی
y  قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y  دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

LED 6 کنترل فاز
TYPE: TPR

y  محافظت موتور در برابر اختالالت شبکه
y  تشخیص تغییر توالی فاز
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
y  تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
y   تشخیص قطع یک فاز
y  قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y  قابلیت تنظیم کاهش ولتاژ سه فاز
y  قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
y  قطع سریع در هنگام بروز خطا
y   دارای سیگنال های نمایشگر تغذیه ورودی، حالت عادی

)وصل خروجی(،توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، 
افت ولتاژ، افزایش ولتاژ 

y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

محافظ الکتروموتورهای سه فاز
)کنترلفاز+کنترلبار(

TYPE: MMP
y  تشخیص تغییر توالی فاز
y  تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
y  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
y   تشخیص قطع یک فاز
y  قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
y  جایگزین بی متال
y  قابلیت تنظیم جریان از 1 تا 6۰ آمپر
y  قابلیت تنظیم زمان قطع هنگام بروز اضافه جریان
y   قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
y  دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
y   دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

کنترل سطح مایعات )فـلـوتـر(
TYPE: LMR

y  کنترل پمپ ها
y  )حفاظت پمپ های آب در برابر کارکردن خشک)بدون آب
y  جلوگیری از سر ریز شدن مخازن
y  پرکردن اتوماتیک مخازن
y  تشخیص قابلیت هدایت مایعات
y  دارای یک سیگنال نمایشگروصل خروجی
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ۸۰ و X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

محافظ ولتاژ تک فاز
)محافظبوبینکنتاکتور(

TYPE: SVR
y    ــش ــر کاهـ ــاز در برابـ ــای تکفـ ــت مصرف کننده هـ محافظـ

ـــبکه ـــاژ ش ولت
y     محافظـــت مصرف کننده هـــای تکفـــاز  در  برابـــر افزایـــش

ـــاژ شـــبکه ولت
y   محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر فشار ناشی

از قطع و وصل متوالی برق
y  قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل از 1 تا ۳ دقیقه
y  دارای یک رله یک کنتاکت
y   یا افزایش  ورودی،  تغذیه  نمایشگر  سیگنال های  دارای 

کاهش ولتاژ ، تاخیر در وصل ، حالت عادی )وصل خروجی(  
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

)32A ( محافظ ولتاژ تک فاز
)محافظکولرگازی،الکتروپمپ،خانگی،پاکنتوریو...(

TYPE: SDR
y  محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن شبکه
y  محافظت در برابر کاهش ولتاژ شبکه
y  محافظت در برابر افزایش ولتاژ شبکه
y  محافظت در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
y  دارای تایمر ضربه گیر
y  دارای خروجی جریان ۳۲ آمپر
y  LED 7 وSegment دارای نمایشگر
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ۸۰ و X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

کنـتـرل بـار دیجیتال
TYPE: DLM/C

y  محافظ الکترو موتورهای ۳ فاز
y  محافظ پمپ های آب در برابر کار کردن خشک
y  جایگزین بی متال
y  عدم وابستگی به دمای محیط
y  طبق مقدار تنظیمی I2t    تشخیص اضافه جریان بر اساس منحنی
y  تشخیص کاهش جریان طبق مقدار تنظیمی
y  تشخیص عدم تقارن جریان طبق مقدار تنظیمی
y   ــه ــان از جعبـ ــگر جریـ ــه نمایشـ ــازی جعبـ ــت جداسـ قابلیـ

جریـــان اندازه گیـــری 
y  قابلیت نمایش جریان، مقادیر تنظیمی و  پیغام های خطا
y  ۹ نشانه گر برای اعالم وضعیت دستگاه به کاربر
y  تنظیم حالت قطع و وصل خودکار از روی پنل نمایشگر
y  قابل استفاده برای مصرف کنندگان سه فاز و تک فاز
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابـعـاد

کنـتـرل بـار
TYPE: OLM

y  جایگزین بی متال
y  مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد
y  عدم وابستگی به دمای محیط
y  دارای رنج های متنوع

5-50A5-1 وA، 4-10A  ،6-15A، 12-30A ، 24-60A
y  قابلیت تنظیم تأخیر در قطع از 1 تا ۲۰ ثانیه
y  AMPERS قابلیت تنظیم جریان توسط دسته
y  دارای دو حال عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
y           دارای دو سیگنال نمایشگرحالت خطا و وصل خروجی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

کنترل بار تک فاز آنالوگ 
TYPE: OLS

y  حفاظت جریانی مصرف کنندگان تک فاز
y  قابل استفاده برای مصرف کنندگان تا توان ۴ کیلو وات
y  قابلیت تنظیم جریان  از ۵ تا ۲۰ آمپر
y  دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
y  دارای زمان قطع پس از اضافه جریان
y  دارای زمان وصل پس از رفع خطا
y   دارای سیگنال های نمایشگر: اضافه جریان و وصل خروجی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

ارت فالت
TYPE: EFR

y  تشخیص خطای نشتی جریان به زمین
y  حذف تاثیر هارمونیک سوم
y  Core Balance روش آشکاری سازی
y   تشخیص جریان نشتی در کابل های زیرزمینی، سیم پیچ

الکتروموتورها و تابلوهای برق
y  محدوده جریان نشتی قابل تنظیم از 6-۰/۳و ۲۰-1 آمپر
y  زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۰/۵ تا 1۰ ثانیه
y  RESET و TEST دارای دو کلید
y  دارای سه سیگنال نمایشگر

� PWR   وصل تغذیه ورودی
� CT            CT قطع شدن
�  FAULT                حالت خطا
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

)For EARTH  FAULT ( کور باالنس CT
TYPE: CBCT

y  آشکارساز خطای نشت جریان
y  ایزوله از شبکه فشار قوی
y  قــابــل کالیبره شدن با کلیه ارت فالت های خارجی
y  1 کالس دقت
y  با قطره داخلی ۴، ۸، 1۴ و  ۲۸ سانتیمتر

ارت فالت باتری
TYPE: BFR

y  تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمین
y  تشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمین
y  دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق
y   دارای دو سیگنال نمایشگر خطای اتصال مثبت باتری به

زمین و اتصال منفی باتری به زمین
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

DC یا AC رله افزایش ولتاژ
TYPE: OVM

y  تشخیص افزایش ولتاژ
y  DC یا AC  حد ولتاژ از ۰/۵ تا 6۰۰ ولت
y  قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ  از۲۰% تا 1۲۰% حد ولتاژ 
y  قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع رله از ۰/1۵ تا 1۰ ثانیه
y    دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و حالت خطا
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

DC یا AC رله کاهش ولتاژ
TYPE: UVM

y  تشخیص کاهش ولتاژ
y  DC یا AC  حد ولتاژ از ۰/۵ تا 6۰۰ ولت
y  قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ  از ۵% تا 1۰۰% حد ولتاژ
y  قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع رله از ۰/1۵ تا 1۰ ثانیه
y   دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و حالت خطا
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

DC یا AC رله افزایش جریان
TYPE: OCM

y  تشخیص افزایش جریان
y  DC یا AC  حد جریان از 1 تا 6 آمپر
y  قابلیت تنظیم محدوده جریان از ۲۰% تا1۲۰% حد جریان
y  قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع رله از ۰/1۵ تا 1۰ ثانیه
y   دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و حالت خطا
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

DC یا AC رله کاهش جریان
TYPE: UCM

y  تشخیص کاهش جریان
y  DC یا AC  حد جریان از ۰/۲۵ تا ۵ آمپر
y  قابلیت تنظیم محدوده جریان از ۵% تا 1۰۰% حد جریان
y  قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع رله از ۰/1۵ تا 1۰ ثانیه
y   دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و حالت خطا
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

رله های حفاظتی  ¨
  ¨ PROTECTION
RELAYS



مولتی تایمر
TYPE: MTT/C

y   : دارای   ۵   مد   کارکرد   قابل   برنامه  ریزی
تایمر   تاخیر   در   وصل  /  قطع �
تایمر   تکرار   کننده   با   شروع   وصل  /  قطع �
تایمر استارت مجدد �
تایمر   ستاره - مثلث �
تایمر   چپگرد -  راستگرد �
y  قابل   تنظیم   از  1  /  ۰    ثانیه   تا    ۹۹    ساعت
y    هر   تابع   دارای   دو   مد   عملکرد   به   شکل   شروع   شمارش   با

 کلید   استارت   یا   اتصال   برق
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابعاد

تایمر مولتی رنج
TYPE: MRT/C

y  دارای دو مد کارکرد قابل برنامه ریزی
تایمر   تاخیر   در   وصل  /  قطع �
تایمر   تکرار   کننده   با   شروع   وصل  /  قطع �
y  قابل   تنظیم   از  1  /  ۰    ثانیه   تا    ۹۹    ساعت
y    هر   تابع   دارای   دو   مد   عملکرد   به   شکل   شروع   شمارش   با

 کلید   استارت   یا   اتصال   برق
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابعاد

تایمر تأخیر در وصل
TYPE: DOT

y  سنجش زمان پس از وصل برق
y  قابلیت انتخاب زمان از ۵% تا1۰۰% رنج
y  در رنج های زمانی۳ -۳۰-6۰ و6۰۰ ثانیه و 6۰ دقیقه
y  1۲ -۲۴-11۰-۲۲۰-۳۸۰  VAC/DC با ولتاژهای تغذیه 
y  OUT دارای نمایشگر وصل خروجی
y  ۹۰ X 1۸ X 6۰ mm ۸۷ و X ۵۴ X ۷۳ mm ۸۰ و X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

تأخیر در وصل 24 ساعته
TYPE: DOT 24 h

y  سنجش زمان پس از وصل برق
y  قابلیت انتخاب زمان از 1 تا ۲۴ ساعت
y  حداکثر یک دقیقه خطا در زمانسنجی متوالی
y  تنظیم دقیق زمان با دو دسته تنظیم
y  1۲-۲۴-11۰-۲۲۰-۳۸۰ VAC/DC با ولتاژهای تغذیه
y   دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و وصل خروجی
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

تایمر تأخیر در قطع
TYPE: ODT

y  زمانسنجی پس از قطع برق
y  قابلیت تنظیم زمان از 1/۵ تا ۳۰ ثانیه 
y  با ولتاژهای تغذیه۲۲۰،11۰ و ۳۸۰ ولت متناوب
y   دارای سیگنال نمایشگر تغذیه
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

تایمر تکرارکننده
TYPE: RCT

y  قطع و وصل متوالی
y  قابلیت تنظیم زمانهای قطع و وصل بطور جداگانه
y  )DUTY CYCLE( قابل استفاده بعنوان کنترل دبی سیاالت
y  قابل استفاده بعنوان فالشر
y  شروع کار با زمان قطع
y  دارای دو سیگنال جهت نمایش زمان قطع و زمان وصل
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

تایمر استارت مجدد
TYPE: RST

y  سنجش زمان پس از وصل برق
y  قابلیت انتخاب زمان از 1۵تا۳۰۰ ثانیه
y  دارای کلید خاموش و روشن کردن دستگاه
y  پخش ملودی هنگام زمانسنجی
y   دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و حالت استارت
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm ابعاد

تایمر ستاره مثلث  )دو  رله ای(
TYPE: YDS

y  قابلیت تنظیم زمان راه اندازی ستاره از ۳ تا 6۰ ثانیه
y   ۵۰ میلی ثانیه تأخیر  بین قطع کنتاکتور ستاره و  وصل

کنتاکتور مثلث
y  با ولتاژهای تغذیه۲۲۰،11۰ و ۳۸۰ ولت متناوب
y  دارای دو رله یک کنتاکت مجزا
y  دارای یک سیگنال جهت نمایش وضعیت مثلث
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

ساعت فرمان )روزانه/هفتگی/ماهانه(
TYPE: SWT/C

y  قابل برنامه ریزی به صورت روزانه - هفتگی - ماهانه
y  ...قابل استفاده برای آبیاری، زنگ مدارس، روشنایی و
y  قابل ارائه در دو نوع خروجی 1۰ آمپر و خروجی ۲۰ آمپر
y  قابلیت ذخیره و اجرای ۹۹ برنامه زمانی مختلف
y   قطع هنگام  تنظیمات  کلیه  و  ساعت  تاریخ،  حفظ  قابلیت 

برق ورودی
y   قابلیت فعال و غیر فعال سازی برنامه ها، روز های خاص

هفته یا ماه
y  قابلیت نمایش خطا ها و پیغام های تنظیمی
y  قابلیت نمایش وضعیت )خروجی( رله
y   ـــه ـــاژ شــبکــ ـــش ولتـــ ـــش و کاهــ ـــر افــزایــ ـــاظت در براب حفــ

)کمتـــر از 1۷۵ ولـــت و بیشـــتر از ۲۵۵ ولـــت(
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابعاد

ترانسدیوسر ولتاژی
TYPE: TRU

y  به سیگنال های کنترلی DC یا AC مبدل سیگنال های ولتاژی
(0-20 mA، 4-20 mA، 0-10 V) DC

y  حذف نویز در سیگنال های انتقالی
y  حذف اثر افت خط در انتقال سیگنال ها
y  انتقال سیگنال های تبدیل شده تا مسافت ۲۰۰۰ متر
y  ایزوالسیون اپتیک بین ورودی و خروجی
y  ایزوالسیون القائی بین تغذیه، ورودی و خروجی 

AC تا۲۰۰۰ ولت
y  %۰/۵ انحراف خروجی نسبت به سیگنال های ورودی حداکثر
y  24-250V AC/DC با ولتاژ تغذیه
y  PWR دارای نمایشگر ولتاژ تغذیه
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد

رله های زمانی  ¨
  ¨ TIMING
RELAYS

رله های ابزار دقیق  ¨
  ¨ INSTRUMENTATION
RELAYS

تایمر ستاره مثلث  )تک  رله ای(
)کلیدروغنی(

TYPE: DOT
y  سنجش زمان پس از وصل برق
y  قابلیت انتخاب زمان از 1/۵ تا  ۳۰ ثانیه
y  با ولتاژ تغذیه ۳۸۰ ولت متناوب
y  قابل استفاده برای کلید روغنی
y  دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و وصل خروجی
y     ۹۰ X 1۸ X 6۰ mm ابعاد

تایمر راه پله
)طرحمینیاتوری(

TYPE: LST
y  صرفه جویی در مصرف برق
y  طوالنی شدن عمر المپ ها
y  زمان قابل تنظیم از 1 الی ۷ دقیقه
y  قابل استفاده برای انواع المپ
y  تغذیه ورودی ۲۲۰ ولت متناوب
y  )جریان خروجی 1۰ آمپر)۲۰ المپ 1۰۰ وات رشته ای
y  دارای دو سیگنال نمایشگر تغذیه ورودی و وصل خروجی
y     ۹۰ X 1۸ X 6۰ mm ابعاد

ساعت نجومی )یک رله و دو رله(
TYPE: AST/C

y   دارای سیستم میکروپروسسوری برای محاسبه زمان طلوع
و غروب بر اساس موقعیت جغرافیایی

y   دارای دو مدل تک رله ای۲۰ آمپر و دو رله  ای 1۰ آمپر با تنظیمات
مجزا برای هر رله

y   داخل روشنایی  معابر،  روشنایی  برای  استفاده  قابل 
فروشگاه، روشنایی تابلوی فروشگاه و ...

y  قابلیت حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیمات هنگام قطع برق ورودی
y  دارای کد پیش فرض برای موقعیت جغرافیایی ۴۰ شهر ایران
y   قابلیت تنظیم زمان قطع و وصل نسبت به طلوع و غروب

تا 1۲۰± دقیقه
y  :قابلیت انتخاب زمان قطع به سه روش

1. در زمان طلوع ۲. در ساعت معین ۳. در مدت زمان قابل 
تنظیم پس از غروب

y   ـــه ـــاژ شــبکــ ـــش ولتـــ ـــش و کاهــ ـــر افــزایــ ـــاظت در براب حفــ
)کمتـــر از 1۷۵ ولـــت و بیشـــتر از ۲۵۵ ولـــت(

y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابعاد

ترانسدیوسر جریانی
TYPE: TRI

y  به سیگنال های کنترلی DC یا AC مبدل سیگنال های جریانی
(0-20 mA، 4-20 mA، 0-10 V) DC

y  حذف نویز در سیگنال های انتقالی
y  حذف اثر افت خط در انتقال سیگنال ها
y  انتقال سیگنال های تبدیل شده تا مسافت ۲۰۰۰ متر
y  ایزوالسیون اپتیک بین ورودی و خروجی
y  ایزوالسیون القائی بین تغذیه، ورودی و خروجی 

AC تا۲۰۰۰ ولت
y  %۰/۵ انحراف خروجی نسبت به سیگنال های ورودی حداکثر
y     24-250V AC/DC با ولتاژ تغذیه
y  PWR دارای نمایشگر ولتاژ تغذیه
y  ۸۰ X ۴۵ X 1۰۸ mm در ابعاد



کنترل کننده ها  ¨
  ¨ CONTROLLERS

منایشگرهای تابلویی  ¨
  ¨ PANEL METERS

¨ گواهینامه ها و استانداردها 
  ¨ CERTIFICATES &
STANDARDS

استانداردها
Standards           

y  EN60255-22 y
y  EN60255-25 y
y  EN60255-27 y
y  EN61000-3 y
y  IEC 60255-22 y
y  IPC   A610-C y

گواهی نامه ها
Certifications           

y  ISO 9001 y
y  ISO 14001 y
y  ISO 45001 y
y  HSE-MS y

y  IMS y

کلیه محصوالت دارای ۳ سال گارانتی بی قید و شرط می باشند.

) True RMS ( مولتی متر سه فاز 6 نمایشگر
TYPE : MM3-6A

این دستگاه برای اندازه گیری جریان، ولتاژ و فرکانس مصرف کننده های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
ویژگیها:

y  دقت باال در اندازه گیریy  قابلیت نمایش فرکانس
y  قابلیت نمایش جریان هر فازy  از ۵ به ۵ تا ۴۰۰۰ به ۵ با یک کلید فشاری CT قابلیت تنظیم
y  قابلیت نمایش ولتاژهای خطیy  CT قابلیت کالیبره کردن
y  قابلیت نمایش ولتاژهای فازیy  ۹6 X ۹6 X 11۳ mm ابعاد

) True RMS ( مولتی متر سه فاز 4 نمایشگر
TYPE : MM3-4A  

این دستگاه برای اندازه گیری جریان، ولتاژ و فرکانس مصرف کننده های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
ویژگیها:

y  دقت باال در اندازه گیری
y  قابلیت نمایش جریان هر فاز بر روی نمایشگر
y  قابلیت نمایش ولتاژهای خطی
y  قابلیت نمایش ولتاژهای فازی

y  قابلیت نمایش فرکانس
y  بدون نیاز به سلکتور ولت
y  از ۵ به ۵ تا ۴۰۰۰ به ۵ با یک کلید فشاری CT قابلیت تنظیم
y  ۹6 X ۹6 X 11۳ mm ابعاد

K ترمو کنترلر )ترموستات(با سنسور
 TYPE: TK1-2C

ایــن دســتگاه بــرای اندازه گیــری و کنتــرل دمــا بــه روش ON/OFF در محــدوده C˚100- الــی C˚1350+ بــا اســتفاده از سنســور 
ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

ویژگیها:
y  1°C دقت نمایش
y  ±5° Full Scale دقت اندازه گیری
y  )Hysteresis( تنظیم باند قطع و وصل خروجی
y  )Alarm Hysteresis( تنظیم باند قطع و وصل آالرم
y   (Cold( یا سرمایشی )Hot( استفاده در دو حالت گرمایشی
y   -30°C … +30°C آفست دمایی در محدوده
y  قابلیت تشخیص قطع سنسور

y   دارای دو نمـایشـگـــــر بـــرای  دمـــــای اندازه گیـــری شـــــده
SV(Set Value) تنظیمـــی  دمـــای  و   PV(ProCess Value) 

y  ALARM و OUT دارای دو رله 6 آمپری جهت
y   رله های بودن  وصل  یا  و  قطع  نمایش  برای   LED دو  دارای 

ALARM و OUT
y  ۸۷ X ۵۴ X ۷۳ mm ابعاد 

K ترمو کنترلر )ترموستات(با سنسور
 TYPE: TK1-2A & 2B

ایــن دســتگاه بــرای اندازه گیــری و کنتــرل دمــا بــه روش ON/OFF در محــدوده C˚100- الــی C˚1350+ بــا اســتفاده از سنســور 
ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

ویژگیها:
y  1°C  دقت نمایش
y  ±5° Full  Scale دقت اندازه گیری
y  )Hysteresis( تنظیم باند قطع و وصل خروجی
y  )Alarm Hysteresis( تنظیم باند قطع و وصل آالرم
y   (Cold( یا سرمایشی )Hot( استفاده در دو حالت گرمایشی
y   -30°C … +30°C آفست دمایی در محدوده
y  قابلیت تشخیص قطع سنسور

y   دارای دو نمـایشـگـــــر بـــرای  دمـــــای اندازه گیـــری شـــــده
SV(Set Value) تنظیمـــی  دمـــای  و   PV(ProCess Value) 

y  ALARM و OUT دارای دو رله 6 آمپری جهت
y   رله های بودن  وصل  یا  و  قطع  نمایش  برای   LED دو  دارای 

ALARM و OUT
y  ۴۸ X ۹6 X 11۳ mm ۹6 و X ۹6 X 11۳ mm ابعاد 

PT100 ترمو کنترلر )ترموستات(با سنسور
TYPE: TC1-1A & 1B

1۵۰+ با استفاده از سنسور PT100 سه سیمه یا دو سیمه کاربرد دارد.  ̊C ۵۰- الی˚Cاین دستگاه برای اندازه گیری و کنترل دما در محدوده
ویژگیها:

y  0.1°C دقت نمایشy  )Cold( یا سرمایشی )Hot( استفاده در دو حالت گرمایشی
y  ±0.5° Full Scale دقت اندازه گیریy  +1۰˚C 1۰- الی˚C آفست دمایی در محدوده
y  )Hysteresis( تنظیم باند قطع و وصل خروجیy  دارای یک رله خروجی برای قطع و وصل مدار

y  ۴۸ X ۹6 X 11۳ mm ۹6 و X ۹6 X 11۳ mm ابعاد


