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گواهینامه ها
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رلــه هـای الکتـرونیـکی
نمایشـگرهای تابلویی
کنتـــــرل کنـنــــده هــــا
ELECTRONIC RELAYS
P A N E L  M E T E R S
C O N T R O L L E R S

بـــا  تولیـــدی  واحـــد  ایـــن  در 
بهــــــره گیری از تکنـــولـــــوژی های 
ــورد  ــای مـ ــال رله هـ ــوگ و دیجیتـ ٓانالـ
ــده  ــی شـ ــف طراحـ ــع مختلـ ــاز صنایـ نیـ
ــی  و پـــس از طـــی مراحـــل دقیـــق کنترـل
بـــه تولیـــد انبـــوه می رســـند. محصـــوالت 
ایـــن واحـــد شـــامل پنـــج گـــروه رله هـــای 
حفاظتـــــی، رلــه هــــــای زمـــــانی، رلــــه های 
ابزاردقیـــق، نمایشـــگرهای تابلویـــی و کنتـــرل 
کننده هـــا می باشـــند. الزم بـــه ذکـــر اســـت 
شـــرکت برنـــا الکترونیـــک تولیـــد کننـــده رله هـــای 
الکترونیکـــــی در ایــــــران بـــا گــواهینـامـــــه های 
 DQS ــرکت ــه )IMS( از شـ ــتم مدیریـــت یکپارچـ سیسـ
ــه  ــق بـ ــرکت موفـ ــن شـ ــن ایـ ــد. همچنیـ ــان می باشـ ٓالمـ
ــا )CE( شـــده اســـت. ــه اروپـ ــتاندارد اتحادیـ دریافـــت اسـ
ــی  ــال گارانـت ــه سـ ــد دارای سـ ــن واحـ ــوالت ایـ ــه محصـ کلیـ

بـــدون قیـــد و شـــرط می باشـــند.

ß    تولیـــد رلــه هـــای الکتــرونیــکی 
در شــرکت بــرنــــا الکتــــرونیـــــک 
از سال ۱۳۶۳  ٓاغاز  گردیده است.

گواهینامه ها

w w w . b o r n a - c o . c o m



فهــــرســــت�
صفحهنام محصولTYPEدسته بندی

رلـههـای
حفاظتی

TMP/D4کنتــرلفــازمیکروپروسسوری
DSN/C5کنترلفازدیـجیتـــــال

ASNASN6کنتــرلفــاز
TPM7کنتــرلفــازبــــــدوننــــــول
SPR8ســـوپـــرکنتـــرلفـــاز

MMP9کنتــرلفــازوبـــارٓانـــالــوگ
DLM/C10کنتـرلبـاردیـجیتــــال
DLM/CکنتـرلبـاردیـجیتــــالCT11

OLM12کنتـرلبــارســـهفــــازٓانـالوگ
OLS13کنتـرلبــارتکفازٓانالوگ

SVR/DD14محافظولتاژتک)محافظبوبینکنتاکتور(فازسری
SVR)15محافظولتاژتکفاز)محافظبوبینکنتاکتور

SDR/CC16محافظولتاژتکفاز32ٓامپردیجیتالسری
SCR/D)17محافظولتاژتکفاز32ٓامپر)پاکنتوری
LMR/CC18کنترلسطحمایعات)فلوتر(سری

LMR)19کنترلسطحمایعات)فلوتر
UVMDCیاAC20کاهشولتاژ
OVMDCیاAC21افزایشولتاژ
UCMDCیاAC22کاهشجریان
OCMDCیاAC23افزایشجریان
EFR24ارتفــالــت

CBCTکورباالنسCT25
BFR26ارتفــالــتباتــری

رلـههـای
زمــانــی

AST/C)28ساعتنجومی)یکرلـهودورلـه
SWT/C29ساعتفرمان)روزانه/هفتگی/ماهانه(10آمپرو20آمپر
MTT/C)30تـایمــرهمهکارهدیجیتال)مولتــیتایمــر
MRT/C)31تـایمــرسهکارهدیجیتال)مولتیرنج

DOT32تـایمــرتٔاخیردروصل
DOT/MM33تـایمــرتٔاخیردروصلسری

RCT34تـایمــرتکرارکننده
RST/D35تـایمــراستارتمجدد
DOT/M)36تـایمــرستارهمثلثتکرلهای)کلیدروغنی

YDS37تـایمــرستارهمثلثدورلهای
LST/M)38تـایمــرراهپـــــله)بدونکلید
LST/M)39تـایمــرراهپـــــله)کلیددار

رلـههـای
ابزاردقیق

TRU40ترانسـدیـوسرولتـــاژ
TRI41ترانسـدیـوسرجــریان

نمایشگرهای
تابلویی

MM3-4A42مولتیمترسهفازچهـــارنمــایـشــگر
MM3-6A43مولتیمترسهفازششنمــایـشــگر

کنتـرل
کننـدههـا

TC1-1AA-PT10044ترموکنترلر
TC1-1BB-PT10045ترموکنترلر
TK1-2AAدورلهایK46ترموکنترلر
TK1-2BBدورلهایK47ترموکنترلر
TK1-2CCدورلهایK48ترموکنترلر

انواع قالب های رله های شرکت برناالکترونیک�
نمای جانبینمای رو به روسری
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TYPE: DSN/D
87 X 54 X 73 mm

ß    کنتـــرل فـــاز دیجیتـال شـرکت برنـا الکترونیـک، بـا
اسـتفاده از تکنولوژی به روز دیجیتال، عالوه بر تشـخیص 
اختـالالت ولتـاژ سـه فاز شـامل قطع فـاز، قطع نـول، افزایش 
یـا کاهـش ولتـاژ شـبکه، جـا بـه جایـی فـاز و عـدم تقـارن ولتاژ 
تجهیـز متصـل بـه خروجـی را در برابـر ایـن اختـالالت حفاظـت 
تنظیـم  امـکان  محصـول،  ایـن  ویژـگی  مهمتریـن  می کنـد. 
دقیـق محـدوده ی مجـاز پارامترهـای مختلـف اسـت. نمایشـگر 
روی دسـتگاه، ولتاژهـای خـط بـه خـط را نمایـش داده و ۶ نشـانگر، 
وضعیـت خروجـی و یـا نـوع خطـای رخ داده را بـه کاربر اطـالع می دهند.

ویــژگــی ها �

wتشخیصتغییرتوالیفاز
wتشخیصقطعیکفاز
wتشخیصافزایشنامتقارنیولتاژبهمقداربیشترازحدتنظیمی
wتشخیصکاهشولتاژشبکهبهمقدارکمترازحدتنظیمی
wتشخیصافزایشولتاژشبکهبهمقداربیشترازحدتنظیمی

قابلیتتنظیمزمانوصلاز0تا300ثانیه
قابلیتتنظیمزمانقطعبعدازبروزخطااز0تا10ثانیه

قابلیتتنظیمکاهشولتاژاز285تا365ولت
قابلیتتنظیمافزایشولتاژاز400تا470ولت
قابلیتتنظیمنامتقارنیولتاژاز5تا30درصد

مشخصات فنی�

wولتاژ تغذیه: 380ولتمتناوب4سیمه20±درصد
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail وFlushMounted  :نوع نصب
wCLASS II:کالس عایقی
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

THREE PHASE
MONITOR

 کنترل فاز
دیـجیتـــــال

5

رلـه هـای حفاظتی 

87 X 36 X 73 mm

TYPE: TMP/D

ß   ،کنترل فاز میکروپروسسوری شرکت برنا الکترونیک 
از سیستم میکروپروسسوری، اختالالتی  با استفاده 

از قبیل قطع فاز، قطع نول، جا به جایی فاز، افزایش یا 
کاهش ولتاژ شبکه، عدم تقارن ولتاژ را با دقت و کارایی 

باال تشخیص داده و تجهیز متصل به خروجی را در برابر این 
اختالالت حفاظت می کند. ضمن این که کاربر می تواند با 

استفاده از 5 نشانگر روی محصول، وضعیت خروجی و یا نوع 
خطای رخ داده را تشخیص دهد.

ویــژگــی ها�

wتشخیصتغییرتوالیفاز
wتشخیصقطعیکفاز
wتشخیصعدمتقارنولتاژبهمقداربیشترازحدتنظیمی
wتشخیصکاهشولتاژشبکهبهمقدارکمتراز٪1±295ولتباهیسترزیس10ولت
wتشخیصافزایشولتاژشبکهبهمقداربیشتراز٪1±440ولتباهیسترزیس10ولت
wقابلیتتنظیمتاخیردروصلاز0تا240ثانیه
wدارای5ثانیهتاخیردرقطعهنگامراهاندازی
wدارای3ثانیهتاخیردرقطعهنگامبروزخطا
wقابلیتتنظیمعدمتقارنولتاژاز5تا30درصد
wدارای5سیگنالبراینمایشوصلخروجیوخطاهایمختلف

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه: 380ولتمتناوب4سیمه20±درصد
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail وFlushMounted  :نوع نصب
wCLASS II:کالس عایقی
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

THREE PHASE
MONITOR

کنتــرل فــاز 
میکروپروسسوری

4

رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: TPM
80 X 45 X 108 mm

ß    کنتــرل فــاز بــدون نــول شــرکت برناالکترونیــک، یــک
ــزات در شــرایطی  ــرای حفاظــت از تجهی ــده ٓال ب انتخــاب ای
اســت کــه نــول در تابلــو وجــود نــدارد. ایــن محصــول بــا 
ـی از قبیــل قطــع فــاز، جــا بــه  قابلیــت تشــخیص اختالالـت
جایــی فــاز، افزایــش یــا کاهــش ولتــاژ شــبکه و عــدم تقــارن 
ولتــاژ، بــا دارا بــودن ۶ نشــانگر بــرای تشــخیص وضعیــت خروجــی 
ـی کارٓامــد بــرای حفاظــت از  و یــا نــوع خطــای رخ داده، محصوـل

ـی و تجــاری اســت. تجهیــزات صنعـت

ویــژگــی ها �

wتشخیصتغییرتوالیفاز
wتشخیصقطعیکفاز
wتشخیصعدمتقارنولتاژسهفاز
wتشخیصکاهشولتاژشبکه
wتشخیصافزایشولتاژشبکه
wقابلیتانتخابزمانپسازرفعخطا
wPTقابلیتارائهباولتاژ100ولتبرایخروجی
wقابلیتتنظیمعدمتقارنولتاژ
wدارایســیگنالهاینمایشگرتغذیهورودی،حالتعادی)وصلخروجی(،توالیفاز،عدم

تقارنولتاژسهفاز،افتولتاژ،افزایشولتاژ

مشخصات فنی�

w٪±15ولتاژ تغذیه :380ولتمتناوب
wولتاژ شبکه :380ولتمتناوبسهسیمه
wفرکانس شبکه :50هرتز5±هرتز
wتلفات داخلی :3وات
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجــــه حفاظــت دســتگـــاه
wدمای کاری :20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

THREE PHASE
PROTECTION

کنتــرل فــاز
بــــــدون نــــــول

7

رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: ASN
80 X 45 X 108 mm

ß    شـرکت برنـا الکترونیـک، یـکی از ASN کنتـرل فـاز
شـناخته شـده ترین محصـوالت صنعـت بـرق ایـران بـرای 

حفاظـت تجهیـزات در برابـر اختـالالت ولتـاژ سـه فـاز از قبیل 
قطـع فـاز، قطع نـول، کاهـش ولتـاژ شـبکه و جابه جایـی فازها 

می باشـد. امـکان تنظیـم میـزان عـدم تقـارن مجـاز و تنظیـم 
زمـان تٔاخیـر در وصـل پـس از رفـع خطـا، از جملـه قابلیت هـای 

ایـن محصـول اسـت. ضمـن ٓان کـه یـک نشـانگر بـرای تشـخیص 
وضعیـت خروجـی و سـه نشـانگر بـرای تشـخیص نـوع خطـا بـر روی 

محصـول در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

THREE PHASE
MONITOR

کنتــرل فــاز
ASN

ویــژگــی ها �

wحفاظتالکتروموتورهادرمقابلاختالالتشبکه
wتشخیصتغییرتوالیفاز
wتشخیصقطعفازوقطعنول
wتشخیصعدمتقارنولتاژسهفاز
wتشخیصکاهشولتاژشبکه
wقطعسریعدرصورتبروزخطا
wقابلیتانتخابزمانوصلپسازرفعخطا
wقابلیتتنظیمعدمتقارنولتاژ
wحفاظتدربرابرشوکناشیازقطعووصلمتوالیبرق
wدارایسیگنالهاینمایشگرخطاهایمختلفوحالتعادی

مشخصات فنی�

w-20٪ولتاژ تغذیه: 380ولتمتناوبچهارسیمه٪10+و
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: 3وات
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wCLASS  II:کالس عایقی
w6آمپرC/Oرله خروجی: یککنتاکت

6

رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: MMP
80 X 45 X 108 mm

ß    کنترل فاز و بار شرکت برنا الکترونیک، محصولی
کامل برای حفاظت از تجهیزات سه فاز در برابر انواع 
اختالالت ولتاژی و جریانی از قبیل قطع فاز، قطع نول، جا 
به جایی فاز، افزایش یا کاهش ولتاژ شبکه و افزایش جریان 
است. این محصول با دارا بودن ۶ نشانگر وضعیت و قابلیت 
تنظیم پارامترهای مختلف، گزینه ای مناسب برای حفاظت از 

تجهیزات و الکتروموتورهای سه فاز به حساب می ٓاید.

ویــژگــی ها �

wتشخیصتغییرتوالیفاز
wتشخیصافزایشوکاهشولتاژشبکه
wتشخیصکاهشولتاژشبکه
wتشخیصقطعیکفاز
wقابلیتتنظیمعدمتقارنولتاژسهفاز
wقابلیتتنظیمجریان
wقابلیتتنظیمزمانقطع
wدارایدوعملکردقفلشوندهواتوماتیک
wـیفازها،افزایشولتاژ،کاهش دارای6ســیگنالنمایشجهتوصلخروجی،عدمتواـل

ولتاژ،عدمتقارنولتاژواضافهجریان

مشخصات فنی�

w٪±15ولتاژ شبکه: سهفازچهارسیمه380ولت
wفرکانس شبکه: 50هرتز5±هرتز
wتلفات داخلی: 3وات
wجریان عبوری: رنجهای1تا4،5تا12،16تا30و24تا60آمپر
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجـهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wCLASS  II:کالس عایقی
w6آمپر C/Oرله خروجی: یککنتاکت

MINI MOTOR
PROTECTION

 کنتــرل فــاز و
بـــار ٓانـــالــوگ
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: SPR
80 X 45 X 108 mm

SUPER MOTOR
PROTECTION

 ســـوپـــر
کنتـــرل فـــاز

ß    سـوپر کنتـرل فـاز شـرکت برنـا الکترونیـک، عـالوه بـر
قابلیـت حفاظـت تجهیزات در برابـر اختالالتی از قبیل قطع 

فـاز، قطـع نـول، جـا بـه جایـی فـاز، افزایـش یـا کاهـش ولتـاژ 
شـبکه و عـدم تقـارن ولتـاژ، قـادر بـه تشـخیص اتصـال ناقـص 

کنتاکتـور نیـز می باشـد. ایـن محصـول با امـکان اتصال سـه فاز 
از سـمت خروجـی کنتاکتـور، گزینـه ای مناسـب بـرای حفاظـت از 

الکتروموتورهـا در برابـر ٓاسـیب و سـوختگی اسـت.

ویــژگــی ها�

wمحافظتدربرابرقطعفازشبکه
wمحافظتدربرابراتصالناقصکنتاکتور
wمحافظتدربرابرافتولتاژشبکه
wمحافظتدربرابرجابجائیفازها
wتشخیصقطعفازدرسمتشبکهفشارقوی
w٪20محافظتدربرابرعدمتقارنولتاژشبکه5٪الی
wتأخیردرقطع)هنگاموقوعخطا(ثابت0/5ثانیه
wتأخیردروصل،قابلتنظیماز0/5تا40ثانیه
w،دارای4ســیگنالنمایــشجهتوصلخروجــی،عدمتوالیفازها،کاهشولتاژشــبکه

عدمتقارنولتاژیاقطعفاز

مشخصات فنی�

w-20٪ولتاژ تغذیه: 380ولتمتناوبچهارسیمه٪10+و
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: 3وات
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wCLASS  II:کالس عایقی
w6آمپـرC/O رله خروجی: یککنتاکت

8

رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: CT
60 X 60 X 24 mm

ß    کنترل بار شرکت برنا الکترونیک یک تجهیز CT 
جانبی جهت کنترل بار دیجیتال می باشد. با نصب این 
تجهیز داخل تابلو این امکان را به کاربر می دهد که بتواند 
دستگاه کنترل بار دیجیتال را عالوه بر روی ریل، روی درب 
دستگاه نیز نصب کرده و به عنوان ٓامپرمتر عالوه بر حفاظت 

جریانی استفاده کند.

ویــژگــی ها �

wنصببسیارٓاسان
wصرفهجوییدرمصرفکابلقدرت
wقابلیتنصبرویریل
wقابلیتنصبزیرکنتاکتور
wداخلیبرایاندازهگیریجریانCTدارایسه
w16قابلیتعبورکابل
wCTقابلیتنصبدرتابلوهایبیشاز60آمپربااستفادهاز
wقابلیتنصبرویتمامیکنترلبارهایدیجیتالبرنا
wقابلاستفادهبرایتمامیمصرفکنندههایتکفاز
wقابلاستفادهبرایتمامیمصرفکنندههایسهفاز

مشخصات فنی�

wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
w1x0/5mmورودی دستگاه:4عددسیم
wطول سیم:حداکثر2متر
wسایز کابل جریان:16میلیمتر
wقطر مجاز کابل جریان:9/5میلیمتر
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای عملکرد:10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت مجاز:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail:نوع نصب

CT OVER LOAD
MONITOR

کنتـرل بـار  CT 
دیـجیتــــال

11

رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: DLM/C
87 X 54 X 73 mm

ß    با الکترونیک،  برنا  شرکت  دیجیتال  بار  کنترل 
استفاده از تکنولوژی به روز دیجیتال و در ابعاد کوچک 

از تجهیزات و پمپ های  برای حفاظت  سه مینیاتوری 
سه فاز و تک فاز در برابر اضافه جریان، کاهش جریان و 

عدم تقارن جریان طراحی و به بازار عرضه شده است. بخش 
نمونه گیر جریان در قابی جداگانه عرضه شده تا نصب ٓان 

ساده تر شود.  وجود نمایشگر جریان در کنار 9 نشانگر به خوبی 
وضعیت دستگاه و تجهیز متصل به ٓان را نشان می دهد. کنترل 

بار دیجیتال شرکت برنا الکترونیک در دو رنج ۰/5 تا ۲۰ ٓامپر و ۱۰ تا 
۶۰ ٓامپر، جایگزینی مناسب و به روز به جای رله های بی متال است.

ویــژگــی ها�

wحفاظتجریانمصرفکنندگانسهفازوتکفاز
wحفاظتپمپهایآبدربرابرکارکردخشک
wجایگزینبسیارمناسببهجایبیمتال
wدارایرنجهایمتنوعجریانی:0/5تا20آمپریا10تا60آمپر
w)I2tتشخیصاضافهجریانطبقمقدارتنظیمی)براساسمنحنی
wتشخیصکاهشجریانطبقمقدارتنظیمی
wتشخیصعدمتقارنجریانطبقمقدارتنظیمی
w9سیگنالنمایشگربرایاعالموضعیتمختلفدستگاه
wتنظیمحالتریستدستیواتوماتیک
wقابلیتتغییروضعیترلهبرایکنتاکتوریاکلیدشنتدار

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه: 180تا250ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: حدود3وات
wرنج دستگاه: 0/5تا20آمپریا10تا60آمپر
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای عملکرد :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت مجاز :٪15تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail و FlushMounted   :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

OVER LOAD
MONITOR

 کنتـرل بـار
دیـجیتــــال
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: OLS
80 X 45 X 108 mm

ß    رلـه کنتـرل بـار تـک فـاز شـرکت برنـا الکترونیـک، بـا
سـادگی و کارایـی بـاال، گزینـه ای مناسـب بـرای حفاظـت 
جریانـی از تجهیـزات تـک فاز تا تـوان 4 کیلو وات می باشـد. 
قابلیت تنظیم حداکثر جریان مجاز در محدوده ی 5 تا ۲۰ ٓامپر 
و عـدم نیـاز بـه کنتاکتـور از جملـه ویژگی هـای ایـن طـرح اسـت.

ویــژگــی ها �

wحفاظتجریانیمصرفکنندگانتکفاز
wقابلاستفادهبرایمصرفکنندگانتاتوان4کیلووات
wعدمنیازبهکنتاکتور
wقابلیتتنظیمجریاناز5تا20آمپر
wدارایدوعملکردقفـلشوندهواتوماتیک
wدارایزمانقطعپسازاضافهجریان
wدارایزمانوصلپسازرفعخطا
w:دارایدوسیگنالجهتنمایش

   FAULT اضافه جریان
 OUTوصل خروجی

مشخصات فنی�

w ٪ ±  15،ولتاژ   شبکه   ۲۲۰    : ولت  متناوب
wفرکانس   شبکه :      50هرتز،5±هرتز
wتلفات   داخلی    : حدود  3  وات
wتاخیر   در   قطع    : حدود  10  ثانیه
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w ٪85رطوبت کاری: 15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
wجریان   خروجی    :  20آمپر   

SINGLE PHASE
OVER LOAD

کنتـرل بــار
تک فاز ٓانالوگ

13

رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: OLM
80 X 45 X 108 mm

ß    ،رلــه کنتــرل بــار ســه فــاز شــرکت برنــا الکترونیــک
بــا دقــت و قابلیــت اطمینــان بــاال، بــرای حفاظــت جریانــی 

طراحی شــده  فــاز  تــک  و  فــاز  ســه  مصرف کننده هــای 
و جایگزیــن مناســبی بــه جــای رله هــای بی متــال اســت. 

ــان مجــاز و تنظیــم زمــان تٔاخیــر  قابلیــت تنظیــم حداکثــر جری
در قطــع از جملــه ویژگی هــای ایــن محصــول اســت کــه در 
رنج هــای متنــوع ) ۱ تــا ۶۰ ٓامپــر ( بــه بــازار عرضــه شــده اســت.

ویــژگــی ها�

wجایگزینبیمتال
wمدارالکترونیکیباعمربسیارزیاد
wدقیقومطمئندرتمامیشرایط
wعدموابستگیبهدمایمحیط
wبدوناستهالکمکانیکی
wقابلاستفادهبرایمصرفکنندههایسهفازوتکفاز
wدارایرنجهایمتنوعجریانی10-15،4-30،6-60،12-50،24-5آمپر
w DELAYقابلیتتنظیمزمانتأخیردرقطعتوسطدسته
w AMPERSقابلیتتنظیمجریانتوسطدسته
wجهتنمایشوصلخروجیواضافهجریان

مشخصات فنی              �

w ٪±15 ولتاژ تغذیه:220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wمحدوده جریان:1تا4،5تا6،10تا12،15تا24،30تا60و5تا50آمپر
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری: 15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی: یککنتاکت

OVER LOAD
MONITOR

 کنتـرل بــار
ســـه فــــاز ٓانـالوگ
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: SVR
80 X 45 X 108 mm

SINGLE PHASE
MONITOR

محافظ ولتاژ تک فاز
)محافظ بوبین کنتاکتور(

ß    ،محافــظ ولتــاژ تک  فــاز شــرکت برنــا الکترونیــک
محصولــی کارٓامــد بــرای محافظــت از تجهیــزات تک  فــاز در 
برابــر افزایــش یــا کاهــش ولتــاژ شــبکه، دو فــاز شــدن، قطــع 
و وصــل متوالــی بــرق می باشــد. قابلیــت تنظیــم زمــان تٔاخیــر 
در وصــل و دارا بــودن چهــار نشــانگر بــرای تشــخیص وضعیــت، از 

ــن محصــول اســت. ــر قابلیت هــای ای دیگ

ویــژگــی ها �

wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرافزایشولتاژشبکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرکاهشولتاژشبکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابردوفازشدن
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرفشارناشیازقطعووصلمتوالیبرق
wمحافظتبویینکنتاکتوردربرابرخطاهایفوق
wقابلاستفادهبرایمصرفکنندگانتوانباالبااستفادهازکنتاکتور
wقابلیتتنظیمزمانتأخیردروصلازیکتاسهدقیقه
w C/Oداراییکرلهیککنتاکت
wدارای4ســـیگنالجهـــتنمایـــشوصـــلتغذیـــهورودی،وصـــلخروجـــی،زمانســـنجی

وخطـــایولتـــاژ

مشخصات فنی�

wولتاژ تغذیه:170تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wخطای ولتاژ :کمتراز175ولتیابیشتراز255ولت
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

15

رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: SVR/D
80 X 45 X 108 mm

SINGLE PHASE
MONITOR

محافظ ولتاژ تک فاز
)محافظ بوبین کنتاکتور(

D سری

ß    ،شـرکت برنا الکترونیک D محافظ ولتاژ تک  فاز سـری
کـه در قـاب دو مینیاتـوری تولیـد و عرضـه شـده اسـت، 

محصوـلی کارٓامـد بـرای محافظـت از تجهیـزات تک  فـاز در 
برابـر افزایـش یـا کاهـش ولتـاژ شـبکه، دو فـاز شـدن، قطـع و 

وصـل متواـلی بـرق می باشـد. قابلیـت تنظیـم زمـان تٔاخیـر در 
وصـل و دارا بـودن چهـار نشـانگر برای تشـخیص وضعیـت، از دیگر 

قابلیت هـای ایـن محصـول اسـت.

ویــژگــی ها�

wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرافزایشولتاژشبکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرکاهشولتاژشبکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابردوفازشدن
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرفشارناشیازقطعووصلمتوالیبرق
wمحافظتبوبینکنتاکتوردربرابرخطاهایفوق
wقابلاستفادهبرایمصرفکنندگانتوانباالبااستفادهازکنتاکتور
wقابلیتتنظیمزمانتأخیردروصلاز1تا3دقیقه
w C/Oداراییکرلهیککنتاکت
wدارای4ســـیگنالجهـــتنمایـــشوصـــلخروجـــی،زمانســـنجی،اضافـــهولتـــاژو

کاهـــشولتـــاژشـــبکه

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه: 170تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wخطای ولتاژ:کمتراز175ولتیابیشتراز255ولت
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN RailوFlushMounted :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

14

رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: SCR/D
87 X 36 X 73 mm

SINGLE PHASE
PROTECTION

محافظ ولتاژ
تک فاز ۳۲ ٓامپر
)پاکنتوری(

ß    ،محافظ ولتاژ تک  فاز ۳۲ ٓامپر شرکت برنا الکترونیک
قابلیت جریان دهی باال در خروجی، یک ویژگی مطلوب در 
محافظهای تک  فاز به شما می رود. بر این اساس شرکت برنا 
الکترونیک، محافظ ولتاژ ۳۲ ٓامپر را برای حفاظت تجهیزات 
جریان باالی تک  فاز به بازار عرضه کرده است. این محصول 
با قابلیت تنظیم زمان وصل، بهترین گزینه برای محافظت 
از تجهیزات تک  فاز جریان باال در برابر افزایش یا کاهش ولتاژ 

شبکه، دو فاز شدن، قطع و وصل متوالی برق می باشد.

ویــژگــی ها�

wمحافظـتمصــرفکنندههــایتکفازدربـــرابـرافـزایــشولتــاژشـبـکه
wمحافظـتمصــرفکنندههــایتکفازدربـــرابــرکـاهــشولتـــاژشــبــکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابردوفازشدن
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرفشارناشیازقطعووصلمتوالیبرق
w...قابلاستفادهبرایورودیبرقخانه،پمپتکفاز،کولرگازیو
wعدمنیازبهکنتاکتور
wقابلنصبداخلجعبهفیوزوتابلوکنتور
wقابلیتتنظیمزمانتأخیردروصلازیکتاسهدقیقه
wداراییکخروجیباتوان6کیلووات
wــاژو ــهولتـ ــنجی،اضافـ ــی،زمانسـ ــلخروجـ ــتنمایـــشوصـ ــیگنالجهـ ــارسـ دارایچهـ

ــاژ ــشولتـ کاهـ

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه :170تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wخطای ولتاژ:کمتراز175ولتیابیشتراز255ولت
wIEC 60529مـطابقبااستانداردIP20  :درجه حفاظــت دسـتگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مــطـابــــقبــــااستــانـداردDIN RailوFlushMounted:نــوع نصــب
wجریان خروجی: 32آمپر
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: SDR/C
87 X 54 X 73 mm

ß    شرکت C محافظ ولتاژ تک  فاز ۳۲ ٓامپر دیجیتال سری
برنا الکترونیک، با قابلیت جریان دهی باال در خروجی و 

امکان انتخاب زمان تٔاخیر در وصل، محصولی دقیق و کارٓامد 
برای محافظت از تجهیزات تک  فاز خانگی، اداری، تجاری 

و صنعتی است. نمایشگر روی دستگاه، ولتاژ شبکه و زمان 
تٔاخیر باقی مانده تا لحظه وصل را نمایش می دهد. از مهمترین 

کاربردهای این محصول می توان به محافظت در برابر افزایش یا 
کاهش ولتاژ شبکه، دو فاز شدن، قطع و وصل متوالی برق اشاره کرد.

ویــژگــی ها �

wمحافظـتمصــرفکنندههــایتکفازدربـــرابـرافـزایــشولتــاژشـبـکه
wمحافظـتمصــرفکنندههــایتکفازدربـــرابــرکـاهــشولتـــاژشــبــکه
wمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابردوفازشدن
wقابلاستفادهبرایمصرفکنندگانتکفازتا6کیلووات
wدارایتایمرضربهگیر
w:7براینمایش Segmentداراینمایشگر

u    = 220:ولتاژشبکه
T  = 180:تأخیردروصل

wدارایدوسیگنالنمایشگرجهتنمایشوصلخروجی،زمانسنجیوحالتخطا
wداراییککلیدبرایانتخابزمانتاخیردروصل

مشخصات فنی�

w٪±20،ولتاژ شبکه: 220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: حدود3وات
wتاخیر در وصل: 60ثانیهبرایلوازمخانگی180ثانیهبرایکولرگازییاحفاظتبعدازکنتور
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
wجریان خروجی: 32آمپر

SINGLE PHASE
PROTECTION

محافظ ولتاژ تک فاز 
۳۲ ٓامپر دیجیتال

C سری
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: LMR
80 X 45 X 108 mm

ß    ،کنتـرل سـطح مایعـات شـرکت برنـا الکترونیـک
جهـت کنتـرل سـطح مایعات رسـانا در مخـازن و یا حفاظت 
پمـپ در برابـر کارکـردن خشـک طراحـی شـده اسـت . اسـاس 
کار ایـن محصـول بـر اندازه گیـری مقاومـت الکتریـکی بیـن 
الکترودهـای ٓان می باشـد و کاربـر میتوانـد میـزان حساسـیت 
ٓان را بـا اسـتفاده از دسـته SENSITIVITY در محدودهـی ۱ تـا ۱۰ 

کیلـو اهـم تنظیـم کنـد.

ویــژگــی ها �

wکنترلپمپها
w)حفاظتپمپهایدربرابرکارکردنخشک)بدونآب
wجلوگیریازسرریزشدنمخازن
wپرکردنوخالیکردناتوماتیکمخازن
wتشخیصقابلیتهدایتمایعات
wقابلاستفادهبرایکلیهمایعاترسانا
wقابلاستفادهبرایمخازنتحتفشار
wقابلیتتنظیمحساسیتاز1تا10کیلواهم
wدارایسنسورمحافظدربرابرخوردگی
wحداکثرولتاژخروجیجهتالکترو15ولتایزوله

مشخصات فنی�

w ٪±15ولتاژ تغذیه:  220ولتمتناوب
w فرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
w تلفات داخلی :3وات
w طول مجاز کابل الکترود : 300متر
w حداکثر ولتاژ الکترود :15ولتمتناوب،ایزوله
w حداکثر جریان الکترود: 1/5میلیآمپر
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
w دمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w ٪85رطوبت کاری:  15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

LIQUID LEVEL
MONITOR

کنترل سطح مایعات
)فلوتر( 
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: LMR/C
87 X 54 X 73 mm

ß    ،شرکت برنا الکترونیک C کنترل سـطح مایعات سری
کـه در قـاب سـه مینیاتـوری عرضـه شـده، جهـت کنتـرل 

سـطح مایعـات رسـانا در مخـازن و یـا حفاظـت پمـپ در برابـر 
کارکردن خشـک طراحی شـده اسـت . اسـاس کار این محصول 

ٓان  الکترودهـای  بیـن  الکتریـکی  اندازه گیـری مقاومـت  بـر 
می باشـد و کاربـر می توانـد میـزان حساسـیت ٓان را بـا اسـتفاده از 

دسـته SENSITIVITY در محـدوده ی ۱ تـا ۱۰ کیلـو اهـم تنظیم کند.

ویــژگــی ها�

wکنترلپمپها
w)حفاظتپمپهایدربرابرکارکردنخشک)بدونآب
wجلوگیریازسرریزشدنمخازن
wپرکردنوخالیکردناتوماتیکمخازن
wتشخیصقابلیتهدایتمایعات
wقابلاستفادهبرایکلیهمایعاترسانا
wقابلاستفادهبرایمخازنتحتفشار
wقابلیتتنظیمحساسیتاز1تا10کیلواهم
wدارایسنسورمحافظدربرابرخوردگی
wحداکثرولتاژخروجیجهتالکترود15ولتایزوله

مشخصات فنی              �

w٪±15ولتاژ تغذیه:220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی : 3وات
wطول مجاز کابل الکترود :300متر
wII:کالس عایقی
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

LIQUID LEVEL
MONITOR

کنترل سطح مایعات
C فلوتر( سری(
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: OVM
80 X 45 X 108 mm

OVER
VOLTAGE

افزایش ولتاژ
DC یا AC

ß    رلــه افزایــش ولتــاژ شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه
منظــور حفاظــت در برابــر افزایــش ولتــاژ AC یــا DC در 
محــدوده ی قابــل تنظیــم ۲۰% تــا ۱۲۰% حــد ولتــاژ کاربــرد 
دارد. اپراتــور می توانــد زمــان تٔاخیــر در قطــع را بــا اســتفاده 
از دســته ی DELAY تنظیــم کنــد. بــا توجــه بــه رنــج وســیع 
ولتــاژ  تغذیــه AC یــا DC از ایــن محصــول بــه راحتــی می تــوان در 

تجهیــزات مختلــف اســتفاده نمــود.

ویــژگــی ها �

wAC/DCتشخیصافزایشولتاژ
wAC/DCتشخیصرنجوسیعولتاژازصفرتا600ولت
wAC/DCدارایتغذیهورودیمجزااز24تا380ولت
wقابلیتتنظیممحدودهولتاژقابلتنظیماز20٪تا120٪حدولتاژ
wقابلیتتنظیمزمانقطعاز0/15تا10ثانیه
wدارایدوعملکردقفلشوندهواتوماتیک
w:دارایدوسیگنال

 PWR نمایشگر تغذیه ورودی
FAULT نمایشگر حالت خطا

مشخصات فنی�

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wمحدوده  ولتاژ:20٪تا120٪حدولتاژ
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یکرلهیککنتاکت
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: UVM
80 X 45 X 108 mm

ß    رلــه کاهــش ولتــاژ شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه
منظــور حفاظــت در برابــر کاهــش ولتــاژ AC یــا DC، در 

محــدوده ی قابــل تنظیــم 5% تــا ۱۰۰% حــد ولتــاژ، کاربــرد 
دارد. اپراتــور می توانــد زمــان تٔاخیــر در قطــع را بــا اســتفاده 

از دســته ی DELAY تنظیــم کنــد. بــا توجــه بــه رنــج وســیع 
ولتــاژ تغذیــه AC یــا DC از ایــن محصــول بــه راحتــی می تــوان در 

تجهیــزات مختلــف اســتفاده نمــود.

ویــژگــی ها �

wAC/DCتشخیصکاهشولتاژ
wAC/DCتشخیصرنجوسیعولتاژازصفرتا600ولت
wAC/DCدارایتغذیهورودیمجزااز24تا380ولت
wقابلیتتنظیممحدودهولتاژقابلتنظیماز5٪تا100٪حدولتاژ
wقابلیتتنظیمزمانقطعاز0/15تا10ثانیه
wدارایدوعملکردقفلشوندهواتوماتیک
w:دارایدوسیگنال

 PWR نمایشگر تغذیه ورودی
FAULT نمایشگر حالت خطا

مشخصات فنی�

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wمحدوده  ولتاژ:5٪تا100٪حدولتاژ
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یکرلهیککنتاکت

UNDER
VOLTAGE

کاهش ولتاژ
DC یا AC
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: OCM
80 X 45 X 108 mm

ß    رلـه افزایـش جریـان شـرکت برنـا الکترونیـک، بـه
منظـور حفاظـت در برابـر افزایـش جریـان AC یـا DC در 
محدودهـی قابـل تنظیـم ۲۰% تـا ۱۲۰% حـد جریـان کاربـرد 
دارد. اپراتـور می توانـد زمـان تٔاخیـر در قطـع را بـا اسـتفاده 
از دسـته ی DELAY تنظیـم کنـد. بـا توجـه بـه رنـج وسـیع  
ولتـاژ تغذیـه AC یـا DC از ایـن محصـول بـه راحـتی می تـوان در 

نمـود. اسـتفاده  تجهیـزات مختلـف 

ویــژگــی ها �

wAC/DCتشخیصافزایشجریان
wAC/DCتشخیصاضافهجریاناز1تا6آمپر
wAC/DCقابلارائهباتغذیهمجزااز24تا380ولت
wتنظیممحدودهولتاژقابلتنظیماز20٪تا120٪حدجریان
wقابلیتتنظیمزمانقطعاز0/15تا10ثانیه
wدارایدوعملکردقفلشوندهواتوماتیک
w:دارایدوسیگنال

 PWR نمایشگر تغذیه ورودی
FAULT نمایشگر حالت خطا

مشخصات فنی�

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wمحدوده  جریان:20٪تا120٪حدجریان
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یکرلهیککنتاکت

OVER
CURRENT

افزایش جریان
DC یا AC
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: UCM
80 X 45 X 108 mm

UNDER
CURRENT

کاهش جریان
DC یا AC

ß    رلــه کاهــش جریــان شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه
منظــور حفاظــت در برابــر کاهــش جریــان AC یــا DC در 

محدودهــی قابــل تنظیــم 5% تــا  ۱۰۰% حــد جریــان کاربــرد 
دارد. اپراتــور میتوانــد زمــان تٔاخیــر در قطــع را بــا اســتفاده 

از دســته ی DELAY تنظیــم کنــد. بــا توجــه بــه رنــج وســیع 
ولتــاژ تغذیــه AC یــا DC از ایــن محصــول بــه راحتــی می تــوان در 

تجهیــزات مختلــف اســتفاده نمــود.

ویــژگــی ها �

wAC/DCتشخیصکاهشجریان
wAC/DCتشخیصکاهشجریاناز0/25تا5آمپر
wAC/DCقابلارائهباتغذیهمجزااز24تا380ولت
wتنظیممحدودهجریانقابلتنظیماز5٪تا100٪حدجریان
wقابلیتتنظیمزمانقطعاز0/15تا10ثانیه
wدارایدوعملکردقفلشوندهواتوماتیک
w:دارایدوسیگنال

 PWR نمایشگر تغذیه ورودی
FAULT نمایشگر حالت خطا

مشخصات فنی�

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wمحدوده  جریان:5٪تا100٪حدجریان
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRail  :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یکرلهیککنتاکت
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: CBCT
  4 , 8 , 12 , 28 cm

ß    کورباالنـس شـرکت برنـا الکترونیـک، در واقـع CT
یـک ترانسـفورماتور جریـان اسـت کـه بـر اسـاس جمـع 
بـرداری جریان هـای عبـوری از داخـل ٓان بـه دسـتگاه ارت 
فالـت ولتـاژ اعمـال می کنـد. اگـر جمـع بـرداری جریان هـای 
عبـوری صفـر باشـد، ولتـاژ خروجـی CT صفـر خواهد بـود و در غیر 
 CT ایـن صـورت، متناسـب بـا میـزان جریـان نشـتی، در خروجـی

ولتـاژ تولیـد می شـود.

ویــژگــی ها �

wآشکارسازخطاینشتجریان
wایزولهازشبکهفشارقوی
wقابلکالیبرهشدنباکلیهارتفالتهایخارجی
wباقطرداخلی14،8،4و28سانتیمتر
wقابلاستفادهبرایمصارف3فاز
wقابلاستفادهبرایمصارفتکفاز
wقابلیتنصبرویریلمینیاتوریوداخلتابلو
wقابلنصبرویکابلهایورودییاخروجی
wقابلنصبرویکابلارت
wداراییکترمینالجهتاتصالبهدستگاهارتفالت

مشخصات فنی�

wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
w1دقت اندازه گیری:کالس
w28/10،14/10،8/10 ،4/10 :تیپ
wنسبت جریان نشتی به ولتاژ خروجی:10آمپربهیکولت
wقطر داخلی:درچهارسایز14،8،4و28سانتیمتر
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب

CORE BALANCE
CT

CT
کورباالنس
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رلـه هـای حفاظتی 

TYPE: EFR
80 X 45 X 108 mm

ß    حفاظـت در برابـر خطـای نشـتی جریـان یـکی از
 CT الزامـات تابلوهـای بـرق اسـت. ارت فالـت بـه همـراه

کورباالنـس شـرکت برنـا الکترونیـک، بـه منظـور حفاظـت 
در برابـر نشـتی جریـان بـه زمیـن طراحـی شـده و در دو رنـج ۰/۳ 

تـا ۶ ٓامپـر و ۱ تـا ۲۰ ٓامپـر بـا ویژگی هایـی ماننـد نشـت جریـان، 
تشـخیص قطـع بـودن CT کورباالنـس، کلیـد تسـت، امـکان 

تغییـر وضعیـت الجیـک خروجـی )بـرای مصـارف کنتاکتـوری یـا 
کلیـد شـنت دار( بـه بـازار عرضـه شـده اسـت.

ویــژگــی ها�

wتشخیصخطاینشتیجریانبهزمین
wحذفتاثیرهارمونیکسوم
wCore Balanceروشآشکاریسازی
w1/5باکالسدقت
wشخیصجریاننشتیدرکابلهایزیرزمینی،سیمپیچالکتروموتورهاوتابلوهایبرق
wتنظیـممحدودهجـریاننشتیاز6-0/3و20-1آمپر
wزمانتأخیردرقطعرلهقابلتنظیماز0/5تا10ثانیه
wداراییککلیدجهتانتخابوضعیتکنتاکتورییاکلیدشنتدار
wکورباالنسوحالتخطاCTدارای3سیگنالنمایشگروصلتغذیهورودی،قطع
wRESETوTESTدارایدوکلیدفشاری

مشخصات فنی              �

w±٪20ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wCLASS II:کالس عایقی
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

E A R T H  FA U LT
R E L AY

ارت فــالــت
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رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: BFR
80 X 45 X 108 mm

ß    ارت فالـت باتـری شـرکت برنـا الکترونیک، بـه منظور
 DC حفاظـت در برابـر نشـتی جریـان بـه زمیـن در مدارهـای

طراحـی شـده و مهمتریـن کاربـرد ٓان در تشـخیص خطـای 
نشـتی قطب هـای مثبـت و منفـی باتـری بـه زمیـن اسـت. 

نشـانگر B+ بـه معنـی وجـود جریـان نشـتی بیـن اتصـال مثبـت 
و زمیـن و نشـانگر B- بـه معنـی وجـود جریـان نشـتی بیـن اتصـال 

منفـی و زمیـن اسـت.

ویــژگــی ها�

wتشخیصخطاینشتیقطبمثبتبهزمین
wتشخیصخطاینشتیقطبمنفیبهزمین
wDCقابلنصببررویتمامتابلوهای
wبدوننیازبهتجهیزجانبی
wقابلیتتشخیصنشتیدرحدمیلیآمپر
wDCدارایطیفوسیعولتاژ
wدارایدورلهمجزابرایخطاهایفوق
w:دارایدوسیگنالنمایشگر

B+    اتصال مثبت باتری به زمین
B-     اتصال منفـی باتری به زمین

مشخصات فنی              �

w (DC)ولتاژ تغذیه: 48،24یا110ولتمستقیم 
)ولتاژهایدیگرطبقسفارش(

wتلفات داخلی: حدود3وات
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجــــه حفاظــت دســتگـــاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wCLASS II:کالس عایقی
w6آمپرC/Oرله خروجی:دورلهیککنتاکت

BATTERY 
EARTH FAULT

ارت فــالــت
باتــری

26

رلـه هـای حفاظتی 



TYPE: SWT/C
87 X 54 X 73 mm

ß    ابـزاری سـاعت فرمـان شـرکت برنـا الکترونیـک، 
قدرتمنـد بـرای روشـن و خامـوش کـردن تجهیـزات طبـق 
ایـن محصـول  بـا  اسـت.  زمانـی مشـخص  برنامـه  یـک 
می تـوان یـک مصـرف کننـده را طبـق برنامـه در سـاعت های 
معینـی کنتـرل کـرد. در ایـن طـرح امـکان تعریـف 99 برنامـه 
بـا زمـان روشـن و خامـوش مجـزا وجـود دارد. دوره هـای زمانـی 
هـر برنامـه بـه صـورت روزانـه، هفتـگی و ماهانـه قابـل تنظیـم 
می باشـند. همچنیـن می تـوان برنامه هایـی خـاص یـا روزهایـی از 

هفتـه یـا مـاه را بـر حسـب نیـاز، فعـال یـا غیرفعـال نمـود.

ویــژگــی ها �

wدارایسهمدکارکردقابلبرنامهریزیبهصورتروزانه،هفتگیوماهانه
wقابلیتذخیرهواجرای99برنامهزمانیمختلف
w)دارایباتریلیتیومباعمربیشاز5سال)قابلتعویض
wقابلیتحفظتاریخ،ساعتوکلیهتنظیماتهنگامقطعبرقورودی
wقابلیتتغییریاعدمتغییرساعتدرششماههاولودومسال
wقابلیتفعالوغیرفعالسازیبرنامهها،روزهایخاصهفتهیاماه
wقابلیــتتشــخیصوجودتداخــلدربرنامههاواعالمشــمارهبرنامــهدارایخطابصورت

هوشمند
wحفاظتمصرفکنندهدربرابرافزایشولتاژشبکه
wحفاظتمصرفکنندهدربرابرکاهـشولتاژشبکه

مشخصات فنی�

wولتاژ تغذیه: 170تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: 3وات
wمحدوده حفاظت ولتاژ:175تا255ولتمتناوب
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجــــه حفاظــت دســتگـــاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
wSWT10/C10آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت 

SWT20/Cیکخــــــروجــــی20آمپر                                                                   

TIME SWITCH
[ Daily, Weekly, Monthly]

ساعت فرمان
)روزانه/هفتگی/ماهانه(
۱۰ آمپر و ۲۰ آمپر
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: AST/C
87 X 54 X 73 mm

ß    ،ساعت نجومی دیجیتال شرکت برنا الکترونیک
جایـــگزیـــن فتـــوســـل و با اســـتفـــاده از تکنـــولــــوژی 

میکروپروسسوری روز دنیا، می تواند طلوع و غروب ٓافتاب 
رابه طوردقیق تشخیص داده و خروجی ها را در محدوده ی 

۱8۰± دقیقه نسبت به زمان طلوع و غروب، همچنین در 
ساعات یا زمان مشخص روشن و خاموش کند. از جمله مزایای 

دیگر این طرح نسبت به فتوسل می توان به قابلیت نصب در 
مکان های سرپوشیده و داخل تابلو برق، عدم رخداد خطا در روزهای 

ابری و ... اشاره کرد. این محصول در دو مدل تک رله ۲۰ ٓامپر و دو رله ۱۰ 
ٓامپر )با تنظیمات مجزا برای هر رله( به بازار عرضه شده است.

ویــژگــی ها�

wدارایسیستممیکروپروسسوریبرایمحاسبهزمانطلوعوغروببراساسموقعیت
جغرافیایی

wدارایکدپیشفرضبرایموقعیتجغرافیایی40شهرایران
w)دارایباتریلیتیومباعمربیشاز5سال)قابلتعویض
wقابلیتحفظتاریخ،ساعتوکلیهتنظیماتهنگامقطعبرقورودی
wقابلیتتغییریاعدمتغییرساعتدرششماههاولودومسال
wقابلیتتنظیمزمانروشنوخاموشکردننسبتبهغروبوطلوعتا180±دقیقه
w:قابلیتانتخابزمانقطعبهسهروش

)Sunrise(1.درزمانطلوع
)Time(پسازغروب)2.درمدتزمانقابلتنظیم)1الی12ساعت

)Clock(3.درساعتمعین

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه:170تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:3وات
wمحدوده حفاظت ولتاژ:175تا255ولتمتناوب
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
wAST1/Cرله خروجی:  تکرله20آمپر 

AST2/Cدورلـــه10آمپر                                                                     

ASTRONOMICAL 
TIMER SWITCH

ساعت نجومی
)یک رلـه و دو رلـه(
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: MRT/C
87 X 54 X 73 mm

TIMER
MULTI RANGE

تـایمــر
سه کاره دیجیتال
)مولتی رنج(

ß   تایـــمر ســـه کاره مولتـــی رنج دیجیتـــــال شــــرکت 
برنـا الکترونیـک، بـا دارا بـودن یـک رلـه ابـزاری قدرتمنـد 
و دقیـق بـرای زمـان سـنجی در محـدوده ی ۰/۱ ثانیـه تـا 99 
سـاعت اسـت. ایـن محصـول قابلیـت برنامه ریـزی بـرای ۳ مد 

کاری زیـر را دارد: 
   تایمر تٔاخیر در وصل

   تایمر تٔاخیر در قطع
   تایمر تکرارکننده با شروع وصل/ قطع

ویــژگــی ها �

w:دارای3مدکارکردقابلبرنامهریزی
تایمرتاخیردروصل¬
تایمرتاخیردرقطع¬
تایمرتکرارکنندهباشروعوصلیاقطع¬
wداراینمایشگردیجیتالجهتتنظیماتوزمانسپریشده
wهرتابعدارایدومدعملکردبهشکلشروعشمارشباکلیداستارتیااتصالبرق
wقابلتنظیماز0/1ثانیهتا99ساعت
w:دارایدوسیگنالجهتنمایش

 OUT1  ۱۶ اتصال ۱5 و
 OUT2  ۱8 اتصال ۱5 و

مشخصات فنی�

wولتاژ تغذیه:180تا250ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wتنظیم زمان:0/1ثانیهتا99ساعت
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجــــه حفاظــت دســتگـــاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: MTT/C
87 X 54 X 73 mm

ß    ،تایمـر همـه کاره دیجیتـال شـرکت برنـا الکترونیـک
بـا دارا بـودن دو رلـه مجـزا، ابـزاری قدرتمنـد و دقیـق بـرای 

زمانسـنجی در محـدوده ی ۰/۱ ثانیه تا 99 سـاعت اسـت. این 
محصـول قابلیـت برنامه ریـزی بـرای 5 مـد کاری زیـر را دارد:

   تایمر تٔاخیر در وصل/قطع
   تایمر تکرارکننده با شروع وصل/قطع

   تایمر استارت مجدد
   تایمر ستاره  _ مثلث

   تایمر چپگرد   _  راستگرد

ویــژگــی ها�

w:دارای5مدکارکردقابلبرنامهریزی
تایمرتاخیردروصل/قطع¬
تایمرتکرارکنندهباشروعوصل/قطع¬
تایمراستارتمجدد¬
تایمرستاره-مثلث¬
تایمرچپگرد-راستگرد¬
wهرتابعدارایدومدعملکردبهشکلشروعشمارشباکلیداستارتیااتصالبرق
wقابلتنظیماز0/1ثانیهتا99ساعت
wداراینمایشگردیجیتالجهتتنظیماتوزمانسپریشده
wدارایدوسیگنالجهتنمایشوضعیتخروجی

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه:180تا250ولتمتناوب
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
wتنظیم زمان:0/1ثانیهتا99ساعت
wIEC 60529مطابـــقبااستانداردIP20:درجــــه حفاظــت دســتگـــاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:دورلهیککنتاکت

M U LT I
TIMER

تـایمــر
همه کاره دیجیتال

)مولتــی تایمــر(
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: DOT/M
90 X 18 X 60 mm

ß    تایــــمر تٔاخیـر در وصــــــل مینیـــاتــــوری شـــرکـــت
برنـا الکترونیـک، یـکی از پرکاربردتریـن تجهیـزات مـدار 
فرمـان در تابلوهـای بـرق صنعـتی اسـت کـه بـرای ایجـاد 
تٔاخیر در روشـن شـدن یک وسـیله پـس از وصل برق اسـتفاده 
می شـود. ایـن محصـول با رنج های متنـوع زمانـی ) از ۰/۱5 ثانیه 
تـا یـک سـاعت ( و بـا ولتاژهـای تغذیـه متفـاوت بـه بـازار عرضـه 

کرده اسـت.

ویــژگــی ها �

wسنجشزمانپسازوصلبرق
wقابلاستفادهدرمدارفرمانستارهمثلثباحفاظتکامل
wقابلیتتنظیمزماناز5٪تا100٪رنج
w:دررنجهایزمانیمتنوع

3-30،0/15-60،1/5-600،3-30ثانیهو60-3دقیقه
wAC/DCقابلارائهدرولتاژهای:12-24-110-220-380ولت
wدرابعادمینیاتوری

دارایدوسیگنالنمایشگر:
PWR    وصل برق ورودی      
OUT    وصل  رله خروجی      

مشخصات فنی�

w)ولتاژ تغذیه:220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wرنج دستگاه:3-30،0.15-60،1.5-6003-30ثانیهو60-3دقیقه
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی :یکرلهیککنتاکت

DELAY ON
OPERATE TIMER

تـایمــر
تٔاخیر در وصل
M سری
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: DOT
80 X 45 X 108 mm

ß    تایمـر تٔاخیـر در وصـل شـرکت برنـا الکترونیـک، یـکی
از پرکاربردتریـن تجهیـزات مـدار فرمـان در تابلوهـای بـرق 

صنعـتی اسـت کـه بـرای ایجـاد تٔاخیـر در روشـن شـدن یـک 
وســــیله پـس از وصــــل بـــرق استـــفاده می شـود. شــــرکت 

برنـــا الکترونیـک ایـن محصـول را در رنـــج های متنـوع زمـــانی 
)از ۰/۱5 ثانیـه تـا یـک سـاعت ( و بـا ولتاژهـای تغذیـه متفاوت به 

بـازار عرضـه کـرده اسـت.

ویــژگــی ها�

wسنجشزمانپسازوصلبرق
wقابلاستفادهدرمدارفرمانستارهمثلثباحفاظتکامل
wقابلیتتنظیمزماناز5٪تا100٪رنج

w:دررنجهایزمانیمتنوع
3-30،0/15-60،1/5-600،3-30ثانیهو60-3دقیقه

wAC/DCقابلارائهدرولتاژهای:12-24-110-220-380ولت
wC/Oداراییکرلهیککنتاکت
w:داراییکسیگنالنمایشگر

OUT    وصل  رله خروجی

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: حدود2وات
wرنج دستگاه: 3-30،0/15-60،1/5-600،3-30ثانیهو60-3دقیقه
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

DELAY ON
OPERATE TIMER

تـایمــر
تٔاخیر در وصل
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: RST/D
80 X 45 X 108 mm

ß    تایمـر اسـتارت مجـدد شـرکت برنـا الکترونیـک، بـا
دقـت و کارایـی باال، ابـزاری مطمٔين برای راه انـدازی خودکار 
مدارهای اسـتوپ / اسـتارت پس از قطع و وصل برق اسـت. 
کاربـر ایـن امـکان را دارد تـا زمـان اسـتارت را در محدودهـی ۱5 
تـا ۳۰۰ ثانیـه پـس از وصـل بـرق تنظیـم کنـد. رفتـار ایـن تایمـر 
معـادل فشـردن شسـتی اسـتارت بـرای مـدت یـک ثانیـه اسـت.

ویــژگــی ها�

wسنجشزمانپسازوصلبرق
wپسازقطعووصلمجددبرقSTARTقابلاستفادهبهجایکلید
wقابلیتتنظیمزماناز15تا300ثانیه
wوصلخروجیبهمدتیکثانیهجهتاستارت
wدارایکلیدجهتخاموشوروشنکردندستگاه
wپخشملودیهنگامزمانسنجی
w:دارایدوسیگنالنمایشگر

PWR وصل بــــرق ورودی
 START حالت استارت

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه :220ولتمتناوب15±٪)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی: حدود2وات
wزمان استارت:1ثانیه
w 60529 IECمطابـــقبــااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری: 15٪تا
wIEC60715مطابقبااستانداردDINRailوFlushMounted:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یکرلهیککنتاکت

RE-START
TIMER

تـایمــر
استارت مجدد
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: RCT
80 X 45 X 108 mm

ß    تایمـر تکرارکننـده شـرکت برنـا الکترونیـک، بـرای
خامـوش و روشـن کـردن مـداوم یـک تجهیـز یـا بخشـی از 

مـدار کاربـرد دارد. همچنیـن می تـوان از ایـن محصـول بـرای 
کنتـرل دبـی سـیاالت نیـز اسـتفاده نمـود. قابلیـت تنظیـم 

مجـزای زمـان وصـل و زمـان قطـع خروجـی، از جملـه ویژگی هـای 
ایـن طـرح شـرکت برنـا الکترونیـک اسـت.

ویــژگــی ها�

wقابلیتتنظیمزمانقطع
wقابلیتتنظیمزمانوصل
wقطعووصلمتوالی
w(DUTY     CYCLE)قابلاستفادهبهعنوانکنترلدبیسیاالت
wقابلاستفادهبهعنوانفالشر
wشروعکاربازمانقطع
w:دارایدوسیگنالنمایشگر

 ON جهت نمایش زمان وصل
OFF جهت نمایش زمان قطع

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه:  220ولتمتناوب15٪±)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی : حدود3وات
wرنج دستگاه: 3-30،0/15-60،1/5-600،3-30ثانیهو60-3دقیقه
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20  : درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت  کاری: 15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail  : نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی:یککنتاکت

RECYCLING
TIMER

تـایمــر
تکرارکننده
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: YDS
80 X 45 X 108 mm

ß    ،تایمر سـتاره مثلث دو رله ای شـرکت برنا الکترونیک
ابـزاری مٔوثـر بـرای راه انـدازی موتورهـای القایـی بـا روش 
تبدیـل اتصـال سـتاره بـه مثلـث اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن 
محصـول می تـوان زمـان سـتاره را تنظیـم کنـد. پـس از 
راه انـدازی کنتاکتـور سـتاره قطـع و پـس از 5۰ میـلی ثانیـه 
کنتاکتـور مثلـث در مـدار قـرار می گیـرد بـا ایـن قابلیـت از وصـل 
بـودن همزمـان کنتاکتـور سـتاره و مثلـث جلوگیـری می شـود.

ویــژگــی ها�

wقابلیتتنظیمزمانراهاندازیستارهاز3تا60ثانیه
w50میلیثانیهتأخیربینقطعکنتاکتورستارهووصلکنتاکتورمثلث
wبدوننیازبهمدارحفاظتکامل
wسهولتدرسیمبندیمدارستارهمثلث
wباولتاژهایتغذیه220،110و380ولتمتناوب
wدارایدورلهیککنتاکتمجزا
برایوصلکنتاکتورستاره¬
برایوصلکنتاکتورمثلث¬
w:داراییکسیگنالنمایشگر

DELTA    حالت مثلث      

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه: 220،110یا380ولتمتناوب)ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:3وات
wرنج زمانی:3تا60ثانیهقابلتنظیم
wIEC60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی: دورلهیککنتاکت

STAR DELTA
TIMER

تـایمــر
ستاره مثلث
دو رله ای
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: DOT/M
80 X 45 X 108 mm

DELAY ON
OPERATE TIMER

تـایمــر
ستاره مثلث

تک رله ای )کلید روغنی(

ß    )تایــــمر سـتاره مثلـث تـک رلـه ای )کلیـد روغنـی
راه انـدازی  بـرای  ابـزاری مؤثـر  الکترونیـک،  برنـا  شـرکت 

موتورهـای  القایـی بـا روش تبدیـل اتصـال سـتاره بـه مثلـث 
اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن محصـول می تـوان زمـان سـتاره را 

تنظیـم نمـود. ایـن محصـول بـا ابعـاد کوچـک بـه راحـتی داخـل 
کلیـد روغنـی نصـب می گـردد.

ویــژگــی ها �

wقابلیتتنظیمزمانراهاندازیستارهاز1/5تا30ثانیه
wقابلنصبداخلکلیدروغنی
wدررنجزمانی1/5تا30ثانیه
wقابلارائهباولتاژ380ولتمتناوب
wC/Oداراییکرلهیککنتاکت
wدرابعادمینیاتوری
w:دارایدوسیگنالنمایشگر

PWR    وصل برق ورودی      
OUT    وصل  رله خروجی      

مشخصات فنی�

w±٪15ولتاژ تغذیه:380ولتمتناوب 
فرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز

wتلفات داخلی:حدود2وات
wرنج دستگاه:1/5تا30ثانیه
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی :یکرلهیککنتاکت
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: LST/M
90 X 18 X 60 mm

ß    تایمـر راه پلـه شـرکت برنـا الکترونیـک، بـه منظـور
صرفه جویـی در مصـرف بـرق و طوالنی شـدن عمـر المپ ها 
طراحـی و بـه بـازار عرضـه شـده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن 
تایمـر، می تـوان بـا فشـردن یـک کلیـد المپ هـا را روشـن نمود 
و در ادامـه دسـتگاه پـس از سـپری شـدن زمـان تنظیم شـده، به 
صـورت اتوماتیـک المپ هـا را خامـوش می کنـد. از ایـن محصـول 

می تـوان در مصـارف مشـابه صنعـتی نیـز اسـتفاده نمـود .

ویــژگــی ها �

wصرفهجوییدرمصرفبرق
wوصلخروجیبافشردنکلیدفشاری
wقابلاستفادهبرایکلیهالمپها
wDELAYزمانقابلتنظیماز1الی7دقیقهتوسطدسته
wداراییککلیدجهتوصلدائم
wتغذیهوروردی220ولتمتناوب
wجریانخروجی10آمپر
w:دارایدوسیگنال

PWR    وصل برق ورودی
OUT    وصل  رله خروجی

مشخصات فنی�

w٪±15ولتاژ تغذیه:220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wDELAYتأخیر در قطع:1الی7دقیقهقابلتنظیمتوسطدسته
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wرله خروجی:یککنتاکت10آمپر

TIME LAG
SWITCH

تـایمــر راه پـــــله
)کلید دار(
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رلـه هـای زمــانــی 

TYPE: LST/M
90 X 18 X 60 mm

TIME LAG
SWITCH

تـایمــر راه پـــــله
)بدون کلید(

ß    تایمـر راه پلـه شـرکت برنـا الکترونیـک، بـه منظـور
صرفه جویـی در مصـرف بـرق و طوالنـی شـدن عمـر المپ ها 

طراحـی و بـه بـازار عرضـه شـده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن 
تایمـر، می تـوان بـا فشـردن یـک کلیـد المپ هـا را روشـن نمود 

و در ادامـه دسـتگاه پـس از سـپری شـدن زمـان تنظیم شـده، به 
صـورت اتوماتیـک المپ هـا را خامـوش می کنـد. از ایـن محصـول 

می تـوان در مصـارف مشـابه صنعـتی نیـز اسـتفاده نمـود .

ویــژگــی ها �

wصرفهجوییدرمصرفبرق
wوصلخروجیبافشردنکلیدفشاری
wقابلاستفادهبرایکلیهالمپها
wDELAYزمانقابلتنظیماز1الی7دقیقهتوسطدسته
wقابلاستفادهدرمصارفصنعتیمشابه
wتغذیهوروردی220ولتمتناوب
wجریانخروجی10آمپر
w:دارایدوسیگنال

PWR    وصل برق ورودی
OUT    وصل  رله خروجی

مشخصات فنی�

w٪±15ولتاژ تغذیه:220ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود2وات
wDELAYتأخیر در قطع:1الی7دقیقهقابلتنظیمتوسطدسته
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
wرله خروجی:یککنتاکت10آمپر
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رلـه هـای زمــانــی 



TYPE: TRI
80 X 45 X 108 mm

CURRENT
TRANSDUCER

ترانسـدیـوسر
جــریان

ß    با الکترونیک،  برنا  شرکت  جریان  ترانسدیوسر 
ایزوالسیون اپتیک، دقت باال، قابلیت حذف نویز ابزاری 
مناسب برای تبدیل جریانهای AC و DC به سیگنال های 
کنترلی )20mA ،0-20mA-4 و 10V-0( است. کاربرد این 

محصول در صنایع ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد.

ویــژگــی ها�

wبهسیگنالهایکنترلیDCیاACمبدلسیگنالهایجریانی
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V) DC

wAC/DCورودیجریاناز0تا5آمپر
w  0-10vDCخروجیولتاژ
w4-20mADC20-0یاmADC   خروجیجریان
w3بینورودیوخروجیوتغذیهkv/pp  دارایاستحکامعایقی
wدارایانحرافکمتراز0/5٪بینورودیوخروجی
wانتقالسیگنالخروجیجریانتا2کیلومتر
w:داراییکسیگنالنمایشگر

PWR وصل برق ورودی

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب20±٪ )ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w)500)درخروجیجریانیΩامپدانس بار:کمتراز 

بیشتراز1KΩ)درخروجیولتاژی(
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w  CLASS  II:کالس عایقی
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رلـه هـای ابــزار دقیــق 

TYPE: TRU
80 X 45 X 108 mm

VOLTAGE
TRANSDUCER

ترانسـدیـوسر
ولتـــاژ

ß    با الکترونیک،  برنا  شرکت  ولتاژ  ترانسدیوسر 
ایزوالسیون اپتیک، دقت باال، قابلیت حذف نویز ابزاری 

مناسب برای تبدیل ولتاژهای AC و DC به سیگنال های 
کنترلی )20mA ،0-20mA-4 و 10V-0( است.کاربرد این 
محصول در صنایع ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد.

ویــژگــی ها�

wبهسیگنالهایکنترلیDCیاACمبدلسیگنالهایولتاژی
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V) DC

wAC/DCورودیولتاژاز0تا600ولت
w  0-10vDCخروجیولتاژ
w4-20mADC20-0یاmADC   خروجیجریان
w3بینورودیوخروجیوتغذیهkv/pp  دارایاستحکامعایقی
wدارایانحرافکمتراز0/5٪بینورودیوخروجی
wانتقالسیگنالخروجیجریانتا2کیلومتر
w:داراییکسیگنالنمایشگر

PWR وصل برق ورودی

مشخصات فنی              �

w)ولتاژ تغذیه: 220ولتمتناوب20±٪ )ولتاژهایدیگرطبقسفارش
wفرکانس شبکه: 50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w)500)درخروجیجریانیΩامپدانس بار:کمتراز 

بیشتراز1KΩ)درخروجیولتاژی(
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20:درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری:20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستانداردDIN Rail:نوع نصب
w  CLASS  II:کالس عایقی
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رلـه هـای ابــزار دقیــق 



TYPE: MM3-6A
96 X 96 X 113 mm

ß    مولـتی متـر ســـه فـــاز شـــش نمــایشـــگر شـــرکت
برنـا الکترونیـک، بـرای اندازه گیـری و نمایـش ولتـاژ )خطـی 
و فـازی(، جریـان و فرکانـس در شـبکه های سـه فـاز کاربـرد 
دارد. ایـن طـرح دارای سـه نمایشـگر جریـان/ فرکانـس و سـه 
نمایشـگر ولتاژ اسـت. قابلیـت اندازه گیـری ولتاژهـا و جریان ها 
بـه صـورت True RMS و امـکان کالیبـره کـردن نمایشـگرهای 

جریـان بـا CT، از جملـه ویژگی هـای ایـن محصـول اسـت.

ویــژگــی ها �

wدقتباالدراندازهگیری
wنمایشولتاژفازیاز100تا270ولتوولتاژخطیاز170تا470ولت
wنمایشفرکانساز45تا55هرتز
w5از5به5تا4000بهCTقابلیتانتخابضریب
wTrue RMSاندازهگیریولتاژهابهصورت
wTrue RMSاندازهگیریجریانهابهصورت
wCTقابلیتکالیبرهکردنبرایخطای
w:دارای6نمایشگرجهتنمایش
جریانهایهرخطبهصورتجداگانهیافرکانس¬
ولتاژهایخطییافازی¬

مشخصات فنی�

w ±٪20ولتاژ تغذیه:380ولتمتناوب،4سیمه
w فرکانس شبکه: 45تا55هرتز
w محدوده اندازه گیری ولتاژ:100تا270ولتفازیو170تا470ولتخطی
w 5قابل تنظیم: 5به5تا4000به CT مقدار
w 40میلیآمپرتا5آمپرمتناوب:)CT محدوده جریان )خروجی
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20   :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wFlush   Mounted :نوع نصب

3PH
MULTIMETER

مولتی متر سه فاز 
شش نمــایـشــگر
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نمایشگر های تابلویی 

TYPE: MM3-4A
96 X 96 X 113 mm

ß    ــی  متـــر ســـه  فـــاز چهـــار نمایشـــگر شـــرکت مولـت
برنـــا الکترونیـــک، بـــرای اندازه گیـــری و نمایـــش ولتـــاژ 

)خطـــی و فـــازی(، جریـــان و فرکانـــس در شـــبکه های ســـه 
ــان و  ــگر جریـ ــه نمایشـ ــرح دارای سـ ــن طـ ــرد دارد. ایـ ــاز کاربـ فـ

یـــک نمایشـــگر ولتـــاژ / فرکانـــس اســـت کـــه کاربـــر می توانـــد 
پارامتـــر مطلـــوب بـــرای نمایـــش را بـــرای ایـــن نمایشـــگر 

انتخـــاب کنـــد. از ویژگی هـــای بســـیار مهـــم ایـــن محصـــول، 
ــورت True RMS اســـت. ــه صـ ــا بـ ــا و جریان هـ ــری ولتاژهـ اندازه گیـ

ویــژگــی ها�

wمنویساده
wدقتباالدراندازهگیری
wنمایشولتاژفازیاز100تا270ولتوولتاژخطیاز170تا470ولت
wنمایشفرکانساز45تا55هرتز
w5از5به5تا4000بهCTقابلیتانتخابضریب
wTrue RMSاندازهگیریولتاژهابهصورت
wTrue RMSاندازهگیریجریانهابهصورت
w:دارای4نمایشگرجهتنمایش
جریانهایخطیبهصورتجداگانه¬
ولتاژهایخطی،فازیوفرکانسدریکنمایشگر¬

مشخصات فنی              �

w ±٪20ولتاژ تغذیه: 380ولتمتناوب،4سیمه
w فرکانس شبکه: 45تا55هرتز
w محدوده اندازه گیری ولتاژ: 100تا270ولتفازیو170تا470ولتخطی
w 5قابل تنظیم: 5به5تا4000به CT مقدار
w 40میلیآمپرتا5آمپرمتناوب:)CT محدوده جریان )خروجی
w  IEC 60529مطابقبااستانداردIP20  :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری: 20-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری:15٪تا
wFlush   Mounted :نوع نصب

3PH
MULTIMETER

مولتی متر سه فاز 
چهـــار نمــایـشــگر

42

نمایشگر های تابلویی 



TYPE: TC1-1 B
48 X 96 X 113 mm

ß    یکــی از رایج تریــن و پرکاربردتریــن PT100 سنســور
سنســور دمــای RTD در صنایــع مختلــف می باشــد. بدیــن 
منظــور شــرکت برنــا الکترونیــک ترموکنترلــر متناســب بــا 
سنســور PT100 ســه ســیمه را بــرای اندازه گیــری و کنتــرل 
دمــا  بــا دقــت بــاال در محــدوده ی  5۰- تــا ۱5۰+ درجــه ســانتیگراد 
در دو حالــت گرمایشــی و سرمایشــی بــه بــازار عرضــه کــرده اســت.

ویــژگــی ها�

wمنویساده
w0.1°Cدقتنمایش
w0.5°Cدقتاندازهگیریدما
w(Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلخروجی
w(Cold)یاسرمایشی(Hot)استفادهدردوحالتگرمایشی
w-10°C...+10°Cآفستدماییدرمحدوده
wقابلیتتشخیصقطعسنسور
wقابلیتتشخیصاتصالکوتاهسیمسنسور
w:داراییکسیگنالنمایشگر

OUT وصلخروجی

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه :80تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w-50°C...+150°C:محدوده اندازه گیری دما
w0.1°C:دقت نمایش
w0.5°C  :دقت اندازه گیری
w IEC 60529مطابقبااستاندارد IP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
w Flush  Mounted: نوع نصب

TEMPERATURE
CONTROLLER

ترموکنترلر
PT100

TYPE: TC1-1 A
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کنتـرل کننـده هـا

ß    یکــی از رایج تریــن و پرکاربردتریــن PT100 سنســور
ــف می باشــد. بدیــن  ــع مختل سنســور دمــای RTD در صنای

منظــور شــرکت برنــا الکترونیــک ترموکنترلــر متناســب بــا 
سنســور PT100 ســه ســیمه را بــرای اندازه گیــری و کنتــرل 

دمــا  بــا دقــت بــاال در محــدوده ی  5۰- تــا ۱5۰+ درجــه ســانتیگراد 
در دو حالــت گرمایشــی و سرمایشــی بــه بــازار عرضــه کــرده اســت.

ویــژگــی ها�

wمنویساده
w0.1°Cدقتنمایش
w0.5°Cدقتاندازهگیریدما
w(Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلخروجی
w(Cold)یاسرمایشی(Hot)استفادهدردوحالتگرمایشی
w-10°C...+10°Cآفستدماییدرمحدوده
wقابلیتتشخیصقطعسنسور
wقابلیتتشخیصاتصالکوتاهسیمسنسور
w:داراییکسیگنالنمایشگر

OUT وصلخروجی

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه :80تا260ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w-50°C...+150°C:محدوده اندازه گیری دما
w0.1°C:دقت نمایش
w0.5°C  :دقت اندازه گیری
w IEC 60529مطابقبااستاندارد IP20 :درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
w Flush  Mounted: نوع نصب

TEMPERATURE
CONTROLLER

ترموکنترلر
PT100

TYPE: TC1-1 A
96 X 96 X 113 mm
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کنتـرل کننـده هـا



TYPE: TK1-2B
48 X 96 X 113 mm

ß    شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه K ترموکوپــل نــوع
دلیــل قیمــت مناســب و محــدوده ی دمایــی وســیع، از 
پرکاربردتریــن ترموکوپل هــای مــورد اســتفاده در صنایــع 
اســت. ایــن محصــول دارای دو رلــه ی OUT و Alarm بــوده 
ــت گرمایشــی و سرمایشــی،  ــت اســتفاده در دو حال ــا قابلی و ب
ــرای اندازه گیــری و کنتــرل دمــا در محدودهــی   ــزاری مناســب ب اب

۱۰۰- تــا ۱۳5۰+ درجــه اســت.

ویــژگــی ها�

w1°Cدقتنمایش
w±5° Full  Scaleدقتاندازهگیری
w(Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلخروجی
w(Alarm Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلآالرم
w(Cold)یاسرمایشی(Hot)استفادهدردوحالتگرمایشی
w30°C...+30°C-آفستدماییدرمحدوده
wقابلیتتشخیصقطعسنسور
wSVودمایتنظیمیPV دارایدونمـایشگربـرایدمایاندازهگیریشده
wALARMوOUTدارایدورله6آمپریجهت
wALARMوOUTبراینمایشقطعویاوصلبودنرلههایLEDدارایدو

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه:85تا265ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w-100°C...+1350°C:محدوده اندازه گیری دما
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20 : درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
wFlush Mounted:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی: دورلهیککنتاکت

TEMPERATURE
CONTROLLER

K ترموکنترلر
B دو رله ای

TYPE: TK1-2A
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کنتـرل کننـده هـا

ß    شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه K ترموکوپــل نــوع
دلیــل قیمــت مناســب و محــدوده ی دمایــی وســیع، از 

پرکاربردتریــن ترموکوپل هــای مــورد اســتفاده در صنایــع 
اســت. ایــن محصــول دارای دو رلــه ی OUT و Alarm بــوده 

ــت گرمایشــی و سرمایشــی،  ــت اســتفاده در دو حال ــا قابلی و ب
ــا در محــدوده ی  ــرل دم ــری و کنت ــرای اندازه گی ــزاری مناســب ب اب

۱۰۰- تــا ۱۳5۰+ درجــه اســت.

ویــژگــی ها�

w1°Cدقتنمایش
w±5° Full  Scaleدقتاندازهگیری
w(Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلخروجی
w(Alarm Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلآالرم
w(Cold)یاسرمایشی(Hot)استفادهدردوحالتگرمایشی
w30°C...+30°C-آفستدماییدرمحدوده
wقابلیتتشخیصقطعسنسور
wSVودمایتنظیمیPV دارایدونمـایشگربـرایدمایاندازهگیریشده
wALARMوOUTدارایدورله6آمپریجهت
wALARMوOUTبراینمایشقطعویاوصلبودنرلههایLEDدارایدو

مشخصات فنی              �

wولتاژ تغذیه:85تا265ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w-100°C...+1350°C:محدوده اندازه گیری دما
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20 : درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
wFlush Mounted:نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی: دورلهیککنتاکت

TEMPERATURE
CONTROLLER

K ترموکنترلر
A دو رله ای

TYPE: TK1-2A
96 X 96 X 113 mm
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کنتـرل کننـده هـا



TEMPERATURE
CONTROLLER

K ترموکنترلر
C دو رله ای

ß    شــرکت برنــا الکترونیــک، بــه K ترموکوپــل نــوع
دلیــل قیمــت مناســب و محــدوده ی دمایــی وســیع، از 

پرکاربردتریــن ترموکوپل هــای مــورد اســتفاده در صنایــع 
اســت. ایــن محصــول دارای دو رلــه ی OUT و Alarm بــوده 

ــت گرمایشــی و سرمایشــی،  ــت اســتفاده در دو حال ــا قابلی و ب
ــرای اندازه گیــری و کنتــرل دمــا در محدودهــی   ــزاری مناســب ب اب

۱۰۰- تــا ۱۳5۰+ درجــه اســت.

ویــژگــی ها �

w1°Cدقتنمایش
w±5° Full  Scaleدقتاندازهگیری
w(Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلخروجی
w(Alarm Hysteresis)تنظیمباندقطعووصلآالرم
w(Cold)یاسرمایشی(Hot)استفادهدردوحالتگرمایشی
w30°C...+30°C-آفستدماییدرمحدوده
wقابلیتتشخیصقطعسنسور
wSVودمایتنظیمیPV دارایدونمایشگربرایدمایاندازهگیریشده
wALARMوOUTدارایدورله6آمپریجهت
wALARMوOUTبراینمایشقطعویاوصلبودنرلههایLEDدارایدو

مشخصات فنی�

wولتاژ تغذیه:85تا265ولتمتناوب
wفرکانس شبکه:50هرتز،5±هرتز
wتلفات داخلی:حدود3وات
w-100°C...+1350°C :محدوده اندازه گیری دما
wIEC 60529مطابقبااستانداردIP20 : درجه حفاظت دستگاه
wدمای کاری :10-تا60+درجهسانتیگراد
w٪85رطوبت کاری :15٪تا
wIEC 60715مطابقبااستاندارد DIN RailوFlush Mounted :نوع نصب
w6آمپرC/Oرله خروجی: دورلهیککنتاکت

TYPE: 2K1-2C
87 X 54 X 73 mm
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کنتـرل کننـده هـا

گواهینامه ها
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رلــه هـای الکتـرونیـکی
نمایشگرهای تابلویی
کنتـــــرل کنـنــــده هــــا

ELECTRONIC RELAYS
P A N E L  M E T E R S
C O N T R O L L E R S

www.borna-co . com

  @ b o r n a r e l a y

 borna_electronics

 bornae lec t ron ics

 relay@borna-co.com
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