
 

 قیمت فروش به ریال مدل نام محصول ردیف

 TMP/D 000330333 کنترل فاز میکروپروسسوری ) در قالب دو مینیاتور ( 1

 DSN/C 001330333 مینیاتور ( 0کنترل فاز دیجیتال ) در قالب  2

ASN 303331200 کنترل فاز   0  

 ASN/K 001230333 کنترل فاز ) کتابی (  0

 ASN/C 001230333 ( مینیاتور 0کنترل فاز ) در قالب   5

ASN 330333300 کنترل فاز دو کنتاکت   6  

7 
 کنترل فاز بدون نول  

 ( دارای تغذیه ورودی ایزوله از شبکه )
TPM 303335500  

5 
  LED 6کنترل فاز  

 ( همراه با حفاظت اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ قابل تنظیم )
TPR 303330300  

TDP 033300053 کنترل فاز تاخیری ) با تاخیر در قطع (    9  

13 
 سوپر کنترل فاز  

 ( مونه گیری از شبکه و بعد از کنتاکتورن )
SPR 530333600  

SVR 033310993 ( ین کنتاکتوربمحافظ بو تک فاز ) محافظ ولتاژ  11  

21  
 آمپر دیجیتال  02تک فاز محافظ ولتاژ 

 (محافظ کولرگازی،الکتروپمپ خانگی،پاکنتوری و ...  )
SDR 009930333 

01  
 مینیاتور ( 0) در قالب آمپر دیجیتال  02تک فاز محافظ ولتاژ

 (... خانگی،پاکنتوری و  محافظ کولرگازی،الکتروپمپ )
SDR/C 001530333 

01  
 آنالوگ کنترل فاز و بار  

 ( آمپر 63 -03 -16 – 5در انواع رنج جریانی  )
MMP 303339200  

51  
 مینیاتور ( 0) در قالب  جداCT با  کنترل بار دیجیتال 

 ( آمپر 63تا  13و  23 تا 5/3در انواع رنج جریانی  )
DLM/C 303330000  

61  
 DCیا  AC با تغذیهکنترل بار  

 آمپر ( 63 -53 -03 -15 -13 -5در انواع رنج جریانی  )
OLM 303337200  

71 OLS 033300053 ( آمپر 23تا  5) رنج کنترل بار تکفاز     

51 LMR/C 303330200 مینیاتور ( 0) در قالب فلوتر ) کنترل سطح مایعات (     

91  LMR 000230333 کنترل سطح مایعات ( فلوتر )  

3033360 - پالستیکی  فالکترود فلوتر با غال  23  

های حفاظتیرله  
 های حفاظتیرله لیست قیمت

 ISO  9001 1031ماه  فروردین 22
ISO 14001 
ISO 45001 
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 فروش به ریالقیمت  مدل نام محصول ردیف

 AST2/C 500330333 آمپر 13ای ساعت نجومی دو رله 1

 AST1/C 007530333 آمپر 23ای رله تکساعت نجومی  2

 SWT/C 000030333 آمپر ) جهت مدار فرمان ( 13ساعت فرمان تک رله ای  0

 SWT/C 007530333 آمپر 23ساعت فرمان تک رله ای  0

5 
 مولتی تایمر دیجیتال  

 چپگرد راستگرد (-ستاره مثلث-استارت مجدد-تکرارکننده-تاخیر در وصل/ قطع) 
MTT/C 003530333 

 MRT/C 006330333   (تکرارکننده -تاخیر در وصل/ قطع ) تایمر مولتی رنج دیجیتال  6

DOT 303330951 دقیقه در ولتاژهای مختلف  63ثانیه تا  0از  آنالوگ تایمر تاخیر در وصل  7  

5 
 دقیقه در ولتاژهای مختلف  63ثانیه تا  0از  آنالوگ تایمرتاخیر در وصل 

 ( طرح مینیاتوری )
DOT/M 333020133  

DOT 303339501 آنالوگ ساعته 20تایمر تاخیر در وصل    9  

RCT 303332005 ( ان قطع و وصل جداگانه قابل تنظیمزم )  آنالوگ تایمر تکرار کننده  13  

 MRT/C 006330333 تایمر تکرار کننده دیجیتال  11

 RST 200330333 ( دارای ملودی و کلید بای پس ) آنالوگ تایمر استارت مجدد  12

 MTT/C 003530333 تایمر استارت مجدد دیجیتال 10

 YDS 207330333 آنالوگ ایتایمر ستاره مثلث دو رله 10

 MTT/C 003530333 دیجیتال  ایتایمر ستاره مثلث دو رله 15

DOT/M 033320223 ( طرح مینیاتوری ) ولت 053ذیه غتایمر کلید روغنی با ت  16  

LST/M 033320133 ( طرح مینیاتوری تایمر راه پله بدون کلید )  17  

LST/M 033320153 ( طرح مینیاتوری اه پله کلید دار )تایمر ر  15  

91 MTT/C 033300353 ای دیجیتال رله راستگرد دو -تایمر چپ گرد   
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 UVM 705530333 ( DC  یا ACبا تغذیه  آندر ولتاژ ) 1

 OVM 705530333 ( DC یا ACبا تغذیه  )اور ولتاژ  2

 UCM 705530333 ( DC یا ACبا تغذیه  آندر کارنت ) 0

 OCM 705530333 ( DC یا ACبا تغذیه  اور کارنت ) 0

 TRU 1303330333 ( ACبا تغذیه  )ترانسدیوسر ولتاژی  5

 TRU 1205330333 ( DCبا تغذیه ) ترانسدیوسر ولتاژی 6

 TRI 1303330333 ( ACبا تغذیه  )ترانسدیوسر جریانی  7

 TRI 1205330333 ( DCبا تغذیه ترانسدیوسر جریانی ) 5

 BFR 707330333 ( DCولت  033تا  20 ارت فالت باتری ) 9

 EFR 909330333 آمپر ( 23تا  1و  6تا  0/3ارت فالت نوع کورباالنسی )  13

11 CT  سانتیمتر0کورباالنس با قطر CBCT/04 609330333 

12 CT  سانتیمتر5کورباالنس با قطر CBCT/08 503330333 

10 CT  سانتیمتر10کورباالنس با قطر CBCT/14 505330333 

10 CT  سانتیمتر25کورباالنس با قطر CBCT/28 1103330333 

باشد.میتعویض دارای سه سال گارانتی برنا الکترونیک کلیه محصوالت   

www.borna-co.com 
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 قیمت فروش به ریال مدل نام محصول ردیف

MM3-4A 303335006 96*96مولتی متر سه فاز چهار نمایشگر  1  

MM3-6A 333060553 96*96سه فاز شش نمایشگر  مولتی متر 2  

TC1-1A 303335500 96*96 ایتک رله  PT100سنسور جهت +153تا  -53ترموکنترلر  0  

TC1-1B 303335500 05*96 ایتک رله  PT100سنسور جهت+ 153تا  -53ترموکنترلر  0  

 TK1-2A 509530333 96*96ای دو رله K+ جهت سنسور 1053تا  -133ترموکنترلر  5

 TK1-2B 509530333 05*96ای دو رله K+ جهت سنسور 1053تا  -133ترموکنترلر  6

 TK1-2C 503330333 مینیاتور ( 0ای ) در قالب دو رله K+ جهت سنسور 1053تا  -133ترموکنترلر  7

 های تابلویینمایشگر لیست قیمت

 ISO  9001 1031ماه  فروردین 22
ISO 14001 
ISO 45001 
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