
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 Q10007.5KW11,770,00014,650,00012,040,000--

--OPEN11KW14,470,00018,860,00014,740,000- فقط سه فاز

7.5KW12,700,00015,580,00012,970,000

11KW15,470,00019,860,00015,740,000

7.5KW

11KW

15KW

7.5KW14,370,00017,250,00014,640,000--

11KW16,370,00020,760,00016,640,000--

7.5KW15,670,00020,060,00015,940,00021,925,00019,045,000

11KW18,370,00023,470,00018,640,00028,570,00022,420,000

15KW21,470,000---26,195,000

7.5KW21,700,00024,580,000-27,955,00025,075,000

11KW24,700,00029,090,000-34,900,00028,750,000

7.5KW35,970,00038,850,000-42,225,00039,345,000

11KW41,470,00045,860,000-51,670,00045,520,000

15KW49,670,000---54,395,000

18.5KW66,270,000---71,670,000

5.5KW8,470,0009,570,000

7.5KW8,970,00010,070,000

9.2KW9,370,00010,470,000

11KW10,970,00012,070,000

15KW12,370,00013,470,000

18KW13,570,00014,870,000

22KW16,570,00018,570,000
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(صفحه اول)

 ساخت کشور کره جنوبی میباشندLSتمام کنتاکتورها و کلیدهای مینیاتوری بکار رفته از برند «

 موزیک بخش بندی شده میباشند200رایگان 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 « 

میباشند  رایگان 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 « 

 میباشدOPENکارکرد فقط به صورت 

ALTEX

S350مدل 

(با جعبه معمولی)

با کارکرد

OPEN

 سال گارانتی کل تابلوفرمان از لحظه روشن شدن 2دارای 

 سال گارانتی بی قیدوشرط درایو2و همچنین 

ALTEX

S350مدل 

با طراحی کامپکت

Coming S oon

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

YASKAWA

L1000

(OPEN)

قیمت ها شامل کارت کلوز نمیباشند

 است خارجیUPSقابلیت  به باال فقط بر پایه 15KWتوان 

هیدرولیک

 آمپر10موتور تا 
سازگار با تمام یونیت های

موجود در بازار

 داخلیUPSمجهز به 

برای مدل های با نجات

(بدون باطری)

 آمپر15موتور تا 

 آمپر20موتور تا 

 آمپر25موتور تا 

 آمپر30موتور تا 

 آمپر40موتور تا 

 آمپر50موتور تا 

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

2,270,000189,000

540,000

945,000

استعالم به روز

استعالم به روز

استعالم به روز

2,880,000

4,390,000

5,100,000

540,0002,835,000

1,620,000405,000

2,565,000162,000

3,240,000324,000

4,455,000297,000

استعالم به روز

استعالم به روز

استعالم به روز
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مشخصاتمشخصات

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

متری کابین مجهز به 2شستی احضار 

: رشته کن باس دارای 8برد کارفون 

 LCD-TFT اینچ و صفحه 8 رنگی 

 برای سیم LANعدد کابل 3لمسی ، 

کشی کابین، پخش موزیک و تصویرپس 

 ، امکان شماره USBزمینه از حافظه 

گیری و مکالمه دو طرفه استاندارد 

EN81-28

9,189,310

 طبقه20 به 7 افزایش طبقات از 

 بدون باطری3.2KVA داخلی UPSارتقا 

 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 

EXTERNAL UPS 2 KVAبرند ایرانی 

EXTERNAL UPS 3 KVAبرند ایرانی 

 بدون باطری1.8KVA داخلی UPSارتقا 

 بدون باطری2.5KVA داخلی UPSارتقا 

MRL اضافه قیمت (مخصوص استاندارد تلفن ایران)فون پنل 

(با قابلیت دو کانال مجزا) USB فتوسل دیجیتال (شامل هزینه نصب) QMA کارت انکدر 

 چشمی اضافه برای کانال دوم فتوسل دیجیتالکارت انکدر گرلس آرکل

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

هر تابلو فرمان- دوبلکس گرلس  - YASKAWA کارت انکدر  

(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 

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

 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 
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