
تواننوع تابلو

گیربکس دار

بدون 

UPSآپشن 

گیربکس دار با

UPSداخلی 

بدون باطری

گیربکس دار با

قابلیت ارتقا به

UPSداخلی 

گرلس با

UPSداخلی 

بدون باطری

گرلس با

UPSقابلیت 

خارج از تابلو

توضیحات

QMA مدل Q10007.5KW8,998,00010,223,0009,268,000

11KW11,660,00013,760,00011,930,000فقط سه فاز

7.5KW11,770,00012,995,00012,040,000--

11KW13,200,00015,300,00013,470,000--

KATANA

ساخت ژاپن
7.5KW12,100,00013,325,00012,370,00016,075,00014,850,000قیمت به همراه کارت کلوز میباشد

7.5KW12,760,00014,860,00013,030,00016,735,00015,510,000

11KW14,740,00017,015,00015,010,00021,440,00018,040,000

15KW16,830,00019,380,00017,100,00024,580,00020,680,000

7.5KW20,900,00022,125,000-24,875,00023,650,000

11KW22,990,00025,090,000-29,690,00026,290,000

15KW27,170,00029,445,000-34,920,00031,020,000

18.5KW32,450,000---36,850,000

7.5KW27,280,00028,505,000-31,255,00030,030,000

11KW31,460,00033,560,000-38,160,00034,760,000

15KW37,730,00040,005,000-45,480,00041,580,000

18.5KW50,270,000---54,670,000

5.5KW6,930,0008,100,000---

7.5KW7,370,0008,740,000---

5.5KW6,270,0007,370,000

7.5KW6,600,0007,700,000

9.2KW6,930,0008,030,000

11KW8,360,0009,460,000

15KW9,240,00010,340,000

18KW10,120,00011,420,000

22KW12,430,00014,430,000
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 موزیک بخش بندی شده میباشند200       رایگان به همراه بیش از مموری کارتتمامی جعبه روزیون ها دارای        «

  رایگان هستنداصالح جابجایی فازتمامی مدل های دوسرعته و درایو دار مجهز به سیستم « 

میگردد ارائه میشوند UPSافزایش طول عمر باطری  باطری که باعث شارژ قطره ای داخلی با سیستم UPSتمامی مدل های با « 

 میباشندرایگان مادام العمر       شارژ ایرانسل ودارای       4G ، آنتن ، سیم کارت SMS ، GPRS ، GSM بوده و  مجهز به ARMکلیه محصوالت با تکنولوژی « 

 و به همراه میکروفن داخل کابین در اشکال مربعی و دایره ای قابل ارائه استرایگانبه صورت  ( INTERCOMاینترکام  )تلفن داخلی بین کابین و موتورخانه « 

تحویل روز- قرن آخرین فروش ویژه 

Omrun

450Nمدل 

دارای کارت کلوز پیش فرض و

 ساله تعویض درایو2گارانتی 

QMA مدل Q7000

سه فاز/ تک فاز 

INVERTEK

ARKEL(CLOSE)

 داخلی مبلغ UPS بوده و در صورت سفارش با Q7000تکفاز فقط با 

 تومان اضافه میشود900000

درایو آرکل دارای کارت کلوز پیش فرض 

برای مدل گیربکس میباشد

MONARCH

(CLOSE)

 میباشدCLOSEکارکرد درایو مونارک فقط به صورت 

قیمت ها شامل کارت کلوز می باشند

 است خارجیUPSقابلیت  به باال فقط بر پایه 18.5KWتوان 

YASKAWA

L1000

(OPEN)

قیمت ها شامل کارت کلوز نمیباشند

 است خارجیUPSقابلیت  به باال فقط بر پایه 18.5KWتوان 

دوسرعته
مجهز به سیستم

اصالح جابجایی فاز رایگان

هیدرولیک

( آمپر10موتور تا ) آمپر 22کنتاکتور 
سازگار با تمام یونیت های

موجود در بازار

 داخلیUPSمجهز به 

برای مدل های با نجات

(بدون باطری)

( آمپر15موتور تا ) آمپر 32کنتاکتور 

( آمپر20موتور تا ) آمپر 40کنتاکتور 

( آمپر25موتور تا ) آمپر 50کنتاکتور 

( آمپر30موتور تا ) آمپر 65کنتاکتور 

( آمپر40موتور تا ) آمپر 85کنتاکتور 

( آمپر50موتور تا ) آمپر 100کنتاکتور 

 وجود داردتک فاز و سه فاز             برای تمام رنج های تابلو فرمان هیدرولیک امکان ارائه با درایو به دو صورت  

46873001 ، پیشنهادات و انتقادات 46870937 و 09129334266-7 ، خدمات پس از فروش 46872005: تلفن تماس کارخانه

7 جاده مخصوص کرج ، بلوار کرمان خودرو به سمت شهریار ، شهرک صنعتی زاگرس ، خیابان زاگرس ، کوچه الوند ، پالک 16کیلومتر : کارخانه 

 ساله می باشند10 ماه و کلیه محصوالت با خدمات پس از فروش 6 ماه ، باطری ها 12 ماه ، درایوها 18گارانتی تابلوها 



(تومان)قیمت(تومان)قیمت

1,570,000154,000

440,000

770,000

2,800,000

330,0004,000,000

1,210,0004,600,000

1,320,0001,225,000

2,090,0002,100,000

2,275,000

2,310,000

1,870,000330,000

1,980,000132,000

2,640,000264,000

3,630,000242,000

880,000

975,000

1,300,000

1,625,000

دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت

IS O  9001:2015

از توف نورد آلمان

 ازCEدارنده نشان 

نوبل آلمان

لیست قیمت  محصوالت

(2)اسفند 

(صفحه دوم)

مشخصاتمشخصات

 طبقه10 به 7 افزایش طبقات از  رشته کن باس8 جعبه رویزیون با کارکدک 

: رشته کن باس دارای 8جعبه روزیون با کارفون 

 LCD-TFT عدد کابل 3 اینچ و صفحه لمسی ، 8 رنگی

LAN برای سیم کشی کابین، پخش موزیک و تصویرپس 

 ، امکان شماره گیری و مکالمه دو USBزمینه از حافظه 

EN81-28طرفه استاندارد 

4,840,000

 طبقه20 به 7 افزایش طبقات از 

 طبقه56 به 20 افزایش طبقات از 

2،950،000 طبقه                            56 رشته کن باس قابلیت نصب برد افزایش تا 8جعبه رویزیون سایز بزرگ با کارکدک 

EXTERNAL UPS 1/5KVAبرند ایرانی 

 برند ایرانیEXTERNAL UPS 2 KVA(مخصوص استاندارد تلفن ایران)فون پنل 

 برند ایرانیEXTERNAL UPS 3 KVA( قدیمی450برای مدل ) OMrunکارت انکدر 

 بدون باطری1.8KVA داخلی UPSارتقا (شامل هزینه نصب) QMA کارت انکدر 

 بدون باطری2.5KVA داخلی UPSارتقا کارت انکدر گرلس آرکل

 بدون باطری3.2KVA داخلی UPSارتقا 

MRL اضافه قیمت 

(15KWدرایو ) 3/2KVA داخلی UPS آمپر برای راه اندازی 7.2 عدد باطری 5پک 

(با قابلیت دو کانال مجزا) USB فتوسل دیجیتال گیربکس دار - INVERTEK کارت انکدر  

 چشمی اضافه برای کانال دوم فتوسل دیجیتالگرلس - INVERTEK کارت انکدر  

(پیش درب باز کن  ) ADOبرد گیربکس دار  - YASKAWA کارت انکدر  

 تومان870،000 های خارج از تابلو فرمان برای مدل های گیربکس دار، مبلغ UPSدر صورت تمایل به استفاده از قابلیت * 

.به ارقام تابلوهای بدون نجات اضافه میشود 

46873001 ، پیشنهادات و انتقادات 46870937 و 09129334266-7 ، خدمات پس از فروش 46872005: تلفن تماس کارخانه
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هر تابلو فرمان- دوبلکس گرلس  - YASKAWA کارت انکدر  

 با توانایی MOTOR VIEW + ADO + DIRECT APPROACHاین برد دارای ویژگیهای  : ENCODER PANEL         برد 

LEARNING برای موتور های گرلس و گیربکس دار-  چاه و حذف سنسور دور انداز میباشد

(7.5KWدرایو ) 1/8KVA داخلی UPS آمپر برای راه اندازی 7.2 عدد باطری ۳پک 

(11KWدرایو ) 2/5KVA داخلی UPS آمپر برای راه اندازی 7.2 عدد باطری 4پک 


