
 

 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 TMP/D 2.750.000 ( در قالب دو مینیاتور کنترل فاز میکروپروسسوری ) 1

DSN/C 50.0003.4 ( مینیاتور 3کنترل فاز دیجیتال ) در قالب   2  

ASN 0.00060.2 کنترل فاز   3  

ASN/K 0.00060.2 کنترل فاز ) کتابی (  4  

ASN/C 0.00060.2 ( مینیاتور 3کنترل فاز ) در قالب   5  

ASN 00.0003.3 کنترل فاز دو کنتاکت   6  

7 
 کنترل فاز بدون نول  

 ( دارای تغذیه ورودی ایزوله از شبکه )
TPM 00.0003.2  

8 
  LED 6کنترل فاز  

 ( همراه با حفاظت اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ قابل تنظیم )
TPR 0.00075.2  

TDP 0.00080.2 کنترل فاز تاخیری ) با تاخیر در قطع (    9  

10 
 سوپر کنترل فاز  

 ( مونه گیری از شبکه و بعد از کنتاکتورن )
SPR 50.0003.0  

SVR 0.00070.1 ( محافظ بوبین کنتاکتور محافظ ولتاژ تک فاز ) 11  

12 
 دیجیتال آمپر  32 تک فاز محافظ ولتاژ 

 ، الکترو پمپ خانگی ، پاکنتوری و ... (  کولر گازیمحافظ  )
SDR 3.450.000 

13 
 (  مینیاتور 3در قالب  دیجیتال )آمپر  32 تک فاز محافظ ولتاژ 

 ، الکترو پمپ خانگی ، پاکنتوری و ... (  کولر گازیمحافظ  )
SDR/C 3.450.000 

14 
 آنالوگکنترل فاز و بار  

 ( آمپر 60 -30 -16 – 5در انواع رنج جریانی  )
MMP 00.0004.1  

15 
 ( مینیاتور 3در قالب  )جدا  CTبا کنترل بار دیجیتال 

 ( آمپر 60تا  10و  20 تا 5/0در انواع رنج جریانی  )
DLM/C 0.00070.3  

16 
 DCیا  ACبا تغذیهکنترل بار  

 آمپر ( 60 -50 -30 -15 -10 -5در انواع رنج جریانی  )
OLM 0.0003.10  

OLS 00.0008.2 ( آمپر 20تا 5رنج  )کنترل بار تکفاز   17  

LMR/C 50.0008.2  مینیاتور ( 3در قالب )  فلوتر ) کنترل سطح مایعات (   18  

LMR 50.0008.2 کنترل سطح مایعات ( فلوتر )  19  

0.00030 - پالستیکی  فالکترود فلوتر با غال  20  

های حفاظتیرله  
 های حفاظتیرله لیست قیمت

 1400ماه  آذر 1
ISO 9001 

ISO 14001 
ISO 45001                  
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 فروش به ریال قیمت نوع نام محصول ردیف

 AST2/C 4.500.000 آمپر 10ساعت نجومی دو رله ای  1

 AST1/C 3.950.000 آمپر 20ساعت نجومی تک رله ای  2

 SWT/C 3.700.000 ( جهت مدار فرمان آمپر ) 10ساعت فرمان تک رله ای  3

 SWT/C 3.950.000 آمپر  20ساعت فرمان تک رله ای  4

5 
 مولتی تایمر دیجیتال  

 ( چپگرد راستگرد -ستاره مثلث  -استارت مجدد  -تکرارکننده  -تاخیر در وصل/ قطع )
MTT/C 3.400.000 

 MRT/C 3.000.000 ( تکرارکننده -تاخیر در وصل/ قطع )تایمر مولتی رنج دیجیتال   6

 DOT 1.600.000 دقیقه در ولتاژهای مختلف  60ثانیه تا  3از آنالوگ تایمر تاخیر در وصل   7

8 
 دقیقه در ولتاژهای مختلف  60ثانیه تا  3از  آنالوگ تایمرتاخیر در وصل 

 ( طرح مینیاتوری )
DOT/M 1.750.000 

 DOT 1.800.000 آنالوگ ساعته 24تایمر تاخیر در وصل    9

 RCT 1.950.000 ( ان قطع و وصل جداگانه قابل تنظیمزم )آنالوگ  تایمر تکرار کننده   10

 MRT/C 3.000.000 دیجیتالتایمر تکرار کننده  11

 RST 2.000.000 ( دارای ملودی و کلید بای پس )آنالوگ تایمر استارت مجدد   12

 MTT/C 3.400.000 دیجیتال تایمر استارت مجدد 13

 YDS 2.250.000 آنالوگ ایتایمر ستاره مثلث دو رله 14

 MTT/C 3.400.000 دیجیتال ایتایمر ستاره مثلث دو رله 15

 DOT/M 1.850.000 ( طرح مینیاتوری ) ولت 380ذیه غتایمر کلید روغنی با ت  16

 LST/M 1.770.000 ( طرح مینیاتوری تایمر راه پله بدون کلید )  17

 LST/M 1.830.000 ( طرح مینیاتوری اه پله کلید دار )تایمر ر  18

 MTT/C 3.400.000 راستگرد دو رله ای دیجیتال  –تایمر چپگرد  19
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 زمانیهای لیست قیمت رله

 1400ماه  آذر1 
ISO 9001 

ISO 14001 
ISO 45001                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 UVM 6.300.000 ( DC یا ACبا تغذیه  آندر ولتاژ ) 1

 OVM 6.300.000 ( DC یا ACبا تغذیه  اور ولتاژ ) 2

 UCM 6.300.000 ( DC یا ACبا تغذیه  آندر کارنت ) 3

 OCM 6.300.000 (DC  یا ACبا تغذیه  اور کارنت ) 4

 TRU 8.350.000 (AC با تغذیه ولتاژی ) ترانسدیوسر  5

 TRU 10.350.000 ( DCبا تغذیه ولتاژی ) ترانسدیوسر  6

 TRI 8.350.000 (AC با تغذیه جریانی ) ترانسدیوسر  7

 TRI 10.350.000 ( DCبا تغذیه جریانی ) ترانسدیوسر  8

 BFR 6.350.000 ( DC ولت 400تا  24)  ارت فالت باتری 9

 EFR 8.200.000 ( آمپر 20تا  1و  6تا  3/0 )  ارت فالت نوع کورباالنسی 10

11 CT  سانتیمتر 4کورباالنس با قطر CBCT/04 5.700.000 

12 CT  سانتیمتر 8کورباالنس با قطر CBCT/08 6.700.000 

13 CT  سانتیمتر 14کورباالنس با قطر CBCT/14 7.200.000 

14 CT  سانتیمتر 28کورباالنس با قطر CBCT/28 8.700.000 
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 خاصهای لیست قیمت رله

 1400ماه  آذر 1
ISO 9001 

ISO 14001 
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 قیمت فروش به ریال نوع نام محصول ردیف

 MM3-4A 5.350.000 96*96مولتی متر سه فاز چهار نمایشگر  1

 MM3-6A 5.700.000 96*96مولتی متر سه فاز شش نمایشگر  2

 TC1-1A 4.550.000 96*96 ای تک رله  PT100 سنسور جهت+ 150تا  -50ترموکنترلر  3

 TC1-1B 4.550.000 48*96 ای تک رله PT100  سنسور جهت+ 150تا  -50ترموکنترلر  4

 TK1-2A 4.950.000 96*96 ای دو رله K+ جهت سنسور 1350تا  -100ترموکنترلر  5

 TK1-2B 4.950.000 48*96 ای دو رله K+ جهت سنسور 1350تا  -100ترموکنترلر  6

 TK1-2C 4.200.000 ( مینیاتور 3در قالب  ) ای دو رله K+ جهت سنسور 1350تا  -100ترموکنترلر  7

 تابلویی ها و کنترل کننده هاینمایشگر لیست قیمت

 ISO 9001 1400ماه  آذر 1
ISO 14001 
ISO 45001                  
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