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  شرقی1واحد 696ستارخان،قبل از برق آلستوم،روبروي نمایندگی ایران خودرو پالك: دفتر فروش تهران 
  44386627: تلفکس 44386639 – 44386099 – 44386632: تلفن 

)تومان(قیمت )تومان(قیمت ردیف نام محصول   ردیف نام محصول 
)كانتر ( شمارنده دیجیتال  ۵۵۵٠٠  ١ ١۴۴مولتی متر   ١٠٨۵٠٠ ٢٩ 
 ٢ 96Bسوپر ولت آمپر  ٩٣۵٠٠ ٣٠ محافظ  كنتاكتور ٢۶٠٠٠
 ٣ 96Cرلھ كنترل آمپر   ٩٣۵٠٠ ٣١ 20Aمحافظ ولتاژ  ۴۵٠٠٠
٩٠٠- ٠ترموستات  ٧٠٠٠٠  ۴  دیجیتال 96ولتمتر تكي   ۵۵۵٠٠ ٣٢ 
١٢۵  -   -۵٠ترموستات  ٨١٠٠٠  ۵ آمپر متر تكي دیجیتال ۵۵۵٠٠ ٣٣ 
 ۶ 71سوپرولت آمپر  ٧٠٠٠٠ ٣۴ فلوتر الكترونیكي تایمر دار ۴٢٠٠٠
 ٧ )بدون نول  (سوپر كنترل فاز   ۴۵٠٠٠ ٣۵ سنسور فلوتر الكترونیكي ١١۵٠٠
)شناور ( فلوتر مكانیكي  ٢٩۵٠٠  ٨ )بدون نول ( كنترل فاز  ٣۶٠٠٠ ٣۶ 
 ٩  میني كنترل فاز میكروپروسسوري  ٣٨٠٠٠ ٣٧ ساعت كار با رلھ خروجي قابل تنظیم ۴٩٠٠٠
وتریمحافظ ھوشمند كامپ ۶٨۵٠٠  ١٠ سوپركنترل فاز دیجیتال ۵٨٠٠٠ ٣٨ 
وريمحافظ یخچال فریزرمیكروپروسس ٣٢٠٠٠  ١١ كنترل فاز بار ٨٢٠٠٠ ٣٩ 
پریز دیجیتال ۶محافظ ولتاژ  ۵۵۵٠٠  ١٢ كنترل بار دیجیتال ۶٣٠٠٠ ۴٠ 
۴٨*٩۶ولتمتر  ۵٩۵٠٠  ١٣ 6Aساعت نجومي  ٧٧٠٠٠ ۴١ 
۴٨*٩۶آمپرمتر  ۶٣۵٠٠  ١۴ 20Aساعت نجومي  ٨١٠٠٠ ۴٢ 
 ١۵ 6Aفتوسل  ١۶۵٠٠ ۴٣ محافظ پکیج میکروپروسسوری ٣٢٠٠٠
اره مثلثتایمر ست ٣٣٠٠٠  ١۶ 10Aفتوسل  ١٩۵٠٠ ۴۴ 

 ١٧ 16Aفتوسل  ٢٢۵٠٠ ۴۵ کنترل آمپر سھ رلھ ای ١٠٧۵٠٠
٩۶ترموستات  ٩٠۵٠٠  ١٨ )با محافظ كنتاكتور ( سوپر فتوسل  ٣٢٠٠٠ ۴۶ 

 ١٩ تایمر چپگرد راستگرد ۴٩٠٠٠   
 ٢٠  ثانیھ 60-1تایمر ثانیھ  ٢۴٠٠٠   
 ٢١  دقیقھ 60-1تایمر دقیقھ  ٢۴٠٠٠   
 ٢٢ تایمر استارت مجدد ٣٣۵٠٠   
 ٢٣ )مولتي تایمر ( تایمر ھمھ كاره  ۵١٠٠٠   
 ٢۴ سوپر تایمر دیجیتال ۴٧٠٠٠   
 ٢۴ تایمر راه پلھ ٢۵٠٠٠   
 ٢۶ ساعت فرمان روزانھ و ھفتگي ۶٣٠٠٠   
 ٢٧ ماھانھ/ھفتگی/ساعت فرمان روزانھ ۶٣٠٠٠   
 ٢٨ تعرفھ آنالوگ ٢ساعت فرمان  ۶٠۵٠٠   

  :آیا می دانید
را بر روي ... خطاي دستگاهاي متصل به کنترل فاز ، کنترل بار ، ساعت کار و می توانید پیغام هاي کنترل  SMSبا

  ...موبایل خود دریافت نمایید و یا تجهیزات الکتریکی خود را از راه دور کنترل نمایید
  ...جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در تماس باشید


