
تواننوع تابلو

7.5KW

11KW

13.2KW

15KW

18.5KW

22KW

7.5KW

9.2KW

11KW

15KW

18KW

4,800,000(باتری بدون)          استعالم بٍ ريز

6,200,000(باتری بدون)          310,000

7,800,000(باتری بدون)           870,000

9,400,000(باتری بدون)           4,600,000

540,000650,000

460,000250,000

46873001 ، پیطٌْادات ٍ اًتقادات 46870937 ٍ 09129334266-7 ، خذهات پس از فرٍش 46872005: تلفي تواس کارخاًِ

7 جادُ هخصَظ کرج ، بلَار کرهاى خَدرٍ بِ سوت ضْریار ، ضْرک صٌعتی زاگرس ، خیاباى زاگرس ، کَچِ الًَذ ، پالک 16کیلَهتر : کارخاًِ 

 سالِ هی باضٌذ10 هاُ ٍ کلیِ هحصَالت با خذهات پس از فرٍش 6 هاُ ، باطری ّا 12 هاُ ، درایَّا 18گاراًتی تابلَّا 

MRL اضافِ قیوت 

3.3KVA داخلی UPS-ONLINE پک

 درایو در استفاده قابل

18.5KW22وKW

(با قابلیت دٍ کاًال هجسا) USB فتَسل دیجیتال (پیص درب باز کي  ) ADOبرد 

 چطوی اضافِ برای کاًال دٍم فتَسل دیجیتالّر تابلَ فرهاى- دٍبلکس 

گیرلس   بصًرت BETAدر صًرت تمایل بٍ استفادٌ از درایً َای یاسکايا ، جفران ، آرکل ، اچ پی مًوت ، مًوارک ،* 

. از ياحد فريش استعالم فرمائیدتکفازي تابلًَای گیربکس کلًز    بصًرت BETA , OMRUNیا درایً َای  

هیدرولیک داخلی UPS پک آهپر7.2 ٍلت 12باتری 

2KVA داخلی UPS-ONLINE پک طبق10ِ بِ 7 افسایص طبقات از 

11KWو7.5KW درایو در استفاده قابل

 طبق20ِ بِ 7 افسایص طبقات از 
2.5KVA داخلی UPS-ONLINE پک

 درایو در استفاده قابل

13.2KW15وKW

 آهپر25هَتَر تا 22,770,000

 آهپر30هَتَر تا 24,770,000

 آهپر40هَتَر تا 26,600,000

 

ALTEX

…SL500coming soon مدل

طراحی کامپکت   

  با کارکرد

CLOSEگیربکس 

اودت/گیرلس سیىًسی

َیدريلیک

 آهپر15هَتَر تا 19,370,000
سازگار با تمام یًویت َای

مًجًد در بازار

UPSبا قابلیت 

 آهپر20هَتَر تا 20,970,000

 

 سال گاراوتی کل تابلًفرمان 2دارای 

 سال گاراوتی بی قیديشرط 2ي َمچىیه 

فاز3تکفاز ي - درایً 

 کیلًيات11.2 تا   مًتًرَای39,470,000

 کیلًيات13.2 تا   مًتًرَای46,470,000

 کیلًيات15.2 تا   مًتًرَای54,470,000

ALTEX

SL350 مدل

CLOSE عملکرد 

انکدر به نیاز بدون

 کیلًيات6.1 تا   مًتًرَای24,470,000

 کیلًيات7.3 تا   مًتًرَای28,470,000

 کیلًيات9.2 تا   مًتًرَای33,470,000

دارودٌ گًاَیىامٍ مدیریت کیفیت

ISO  9001:2015

از تًف وًرد آلمان

 ازCEدارودٌ وشان 

       وًبل آلمان

لیست قیمت  محصًالت

1401مًقت اسفىد ماٌ  

تواهی هذل ّای  درایَ دار هجْس بِ سیستن اصالح جابجایی فاز  رایگاى ّستٌذ« 

 هیگردد ارائِ هیطًَذUPS داخلی با سیستن ضارش قطرُ ای باطری کِ باعث افسایص طَل عور باطری UPSتواهی هذل ّای با « 

             هیباضٌذ رایگاى هادام العور   ضارش ایراًسل ٍدارای  4G ، آًتي ، سین کارت SMS ، GPRS ، GSM بَدُ ٍ  هجْس بِ ARMکلیِ هحصَالت با تکٌَلَشی «    

*قیمت تمامی تابلً فرمان َا بٍ َمراٌ جعبٍ ريیسیًن کارکدک می باشد *         

توضیحات UPS قابلیت  گیربکس دار با


