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 آیتم های قابل تامینبرخی از لیست اجمالی 

 

لیست پیوستی قسمتی از آیتم ها و تجهیزات اصلی صنعت برق بصووتت للیوی و ومووای اسوت لوب نت بر وخهاف اقتلوا ت ری وا           

 یز ااکان تهیب پیشنهان و تااین آ ها تا ناتن و ال تب هموا ووت لوب استر ور هسوتیخ بوخلیع تنوو  و اشترک هستنخ لب شرلت یکان  یرو 

 .تعخان بسیات زیان اقالم و تجهیزات الکتریکی اتاسفا ب ااکان اتائب همب آ ها نت یک لیست ایسیر  قواهخ بون

اهمیوت ناتن و اوا  یوز بور آن   (End User)ننوخه  هوایی الزم بب توضیح است هما ووت لب ق ال  یز اشاته شخ آ چب لب بوراف اصورک ل

بوراف تجهیوزات اودوون اسوت و   Spare partتالیخ ای لنیم ااکان تهیوب پیشونهان و توااین قوعوات یوخلی جواز تجهیوزات قوخیمی و یوا 

واهخ شخ اگر با اتت اط اناسب براف  وسازف و بروز تسا ی تجهیزات الکتریکی است لب این  یز ایسیر  ق نت هایت اتائب تاهکاتهاف

  . زنیکتر با همکاتان فنی سایت و بازنیخ تجهیزات، لذا باوث افتقات است نتصوتتیکب بتوا یم نت این زاینب یاتف تسان شما باشیم

 



(Low Voltage) ضعیف فشار تجهیزات

Air Circuit Breaker  هوایی کلیدهای
آمپر 6300 تا 630 از دستی مکانیزم با پل 3 فیکس هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از موتوری مکانیزم با پل 3 فیکس هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از دستی مکانیزم با پل 4 فیکس هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از موتوری مکانیزم با پل 4 فیکس هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از دستی مکانیزم با پل 3 کشویی هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از موتوری مکانیزم با پل 3 کشویی هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از دستی مکانیزم با پل 4 کشویی هوایی کلیدهای

آمپر 6300 تا 630 از موتوری مکانیزم با پل 4 کشویی هوایی کلیدهای

LSI & LSIG هوایی کلیدهای یونیت تریپ

 کلید (قدرت) اصلی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

کشو (قدرت) اصلی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

کشو کالسترهای-  جانبی قطعات

کانتر-  جانبی قطعات

متفاوت عملکردهای برای مختلف های قفل-  جانبی قطعات

کلید وضعیت مانیتور برای ریزی برنامه قابل کنتاکتهای-  جانبی قطعات

گیرباکس و موتور-  جانبی قطعات

قطع بوبین-  جانبی قطعات

وصل بوبن-  جانبی قطعات

پایین ولتاژ بوبین-  جانبی قطعات

سیمی مکانیکی اینترالک-  جانبی قطعات

ای میله مکانیکی اینترالک-  جانبی قطعات

درب اینترالک-  جانبی قطعات

Racking اینترالک-  جانبی قطعات

کلید وضعیت کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

خطا کنتاکتهای-  جانبی قطعات

گیر جرقه-  جانبی قطعات

فنر شارژ دسته-  جانبی قطعات

درب دور درزگیر قاب-  جانبی قطعات

کلید محافظ شاتر-  جانبی قطعات
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Molded Case Circuit Breaker(MCCB)   کمپکت کلیدهای
آمپر 3200 تا 16 از پل 3 فیکس کمپکت کلیدهای

آمپر 3200 تا 16 از پل 4 فیکس کمپکت کلیدهای

آمپر 3200 تا 16 از پل 3 کشویی کمپکت کلیدهای

آمپر 3200 تا 16 از پل 4 کشویی کمپکت کلیدهای

آمپر 3200 تا 16 از پل 3 پالگین کمپکت کلیدهای

آمپر 3200 تا 16 از پل 4 پالگین کمپکت کلیدهای

آمپر 630 تا 160 از پل 4 و 3 ژنراتور-شهر برق دوطرفه کلیدهای

LSI & LSIG هوایی کلیدهای یونیت تریپ

گیرباکس و موتور-  جانبی قطعات

قطع بوبین-  جانبی قطعات

وصل بوبن-  جانبی قطعات

پایین ولتاژ بوبین-  جانبی قطعات

کلید وضعیت کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

خطا کنتاکتهای-  جانبی قطعات

کشو-  جانبی قطعات

کشو اصلی های پالتین-  جانبی قطعات

متفاوت های طول با کلید دسته-  جانبی قطعات

زمین حفاظت ماژولهای-  جانبی قطعات

Motor Protection Circuit Breaker(MPCB)   موتوری حفاظت مغناطیسی-  حرارتی کلیدهای
آمپر  132 تا 0.1 از پل 3 مغناطیسی-  حرارتی کلیدهای

کلید وضعیت کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

خطا کنتاکتهای-  جانبی قطعات

متفاوت های طول با کلید دسته-  جانبی قطعات

Fuse Carrier سیلندری های فیوز
متفاوت پلهای تعداد با 10*38 جافیوزی

متفاوت پلهای تعداد با 14*51 جافیوزی

متفاوت پلهای تعداد با 22*58 جافیوزی

آمپر 125 تا 0.5 از سیلندری فیوز انواع

Miniature Circuit Breaker(MCB)   مینیاتوری کلیدهای
پل 4و3و2و1 مینیاتوری کلیدهای انواع

آمپر 125 تا 0.5 از مینیاتوری کلیدهای انواع

مختلف کوتاه اتصال قدرت با مینیاتوری کلیدهای انواع

ساختمانی و صنعتی های کاربری برای متفاوت قطع منحنی با مینیاتوری کلیدهای انواع

کلید وضعیت کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

قطع بوبین-  جانبی قطعات

پایین ولتاژ بوبین-  جانبی قطعات

متفاوت های طول با کلید دسته-  جانبی قطعات
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Contactor کنتاکتور
AC / DC مختلف کنترلی ولتاژ با های بوبین با پل 3 کنتاکتورهای انواع

AC / DC مختلف کنترلی ولتاژ با های بوبین با پل 4 کنتاکتورهای انواع

جانبی و روبرو کمکی کنتاکتهای-  کنتاکتورها روی نصب قابل جانبی قطعات

تایمر-  کنتاکتورها روی نصب قابل جانبی قطعات

(اینترالک) مکانیکی قفل-  کنتاکتورها روی نصب قابل جانبی قطعات

بیمتال رابط-  کنتاکتورها روی نصب قابل جانبی قطعات

پالتین-  کنتاکتورها روی نصب قابل جانبی قطعات

Magnetic latching contactors خاص مصارف کنتاکتور
پل 4 الی 1 کنتاکتورهای

Arc Chambers جانبی قطعات

Fixed contact جانبی قطعات

Moving contact جانبی قطعات

Coil جانبی قطعات

Aux. contact جانبی قطعات

Mechanical interlock جانبی قطعات

Thermal Overload Relay بیمتال رله
حرارتی بیمتال انواع

الکترونیکی بیمتال انواع

ریست شستی-  جانبی قطعات

گیری اندازه و کنترلی تجهیزات
ولتاژها و رنگها انواع در LED باکالیت های سیگنال المپ

ولتاژها و رنگها انواع در LED فلزی های سیگنال المپ

ولتاژها و رنگها انواع در فیالمانی باکالیت های سیگنال المپ

ولتاژها و رنگها انواع در فیالمانی فلزی های سیگنال المپ

باکالیت استارت-  استپ شستی

فلزی استارت-  استپ شستی

 قارچی استپ اضطراری شستی

دار کلید قارچی استپ اضطراری شستی

استارت-استپ های شستی برای بالک کنتاکت انواع

مختلف کناکتهای تعداد با سوئیچ سلکتور

مختلف کناکتهای تعداد با دار کلید سوئیچ سلکتور

دیجیتال و آنالوگ گیری اندازه لوازم انواع

متفاوت ولتاژهای با اور چنج 4 تا 1 کمکی های رله
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حفاظتی-  کنترلی های رله
فاز کنترل

ای ضربه رله

تایمر

مثلث-  ستاره تایمر

 فالت ارت حفاظت رله

جریان نشتی حفاظت رله

مختلف های رله های کورباالنس

استیک جوی انواع
مختلف کنتاکتهای و بدنه-  جانبی قطعات

مختلف کنتاکتهای و بدنه-  جانبی قطعات

جهته چند دسته-  جانبی قطعات

دوسرعته و سرعته تک جرثقیل کلید انواع
دکمه 12 تا 2 خالی جعبه-  جانبی قطعات

بسته و باز کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

باتن پوش سری-  جانبی قطعات

مختلف های اینترالک-  جانبی قطعات

مختلف های سنسور

گوناگون های کاربری با متنوع های سوئیچ لیمیت

Soft Starter موتور نرم انداز راه
کیلووات 630 تا 1.1 از موتور نرم انداز راه انواع

Line choke-  جانبی قطعات

Variable Speed Drive موتور دور کنترل
متفاوت کاربردهای در مختلف توانهای برای موتور دور کنترل انواع

ورودی کارت-  جانبی قطعات

خروجی کارت-  جانبی قطعات

ارتباطی کارت-  جانبی قطعات

ریزی برنامه قابل کارت-  جانبی قطعات

انکودر کارت-  جانبی قطعات

پمپ مولتی کارت-  جانبی قطعات

ترمز مقاومت-  جانبی قطعات

جرثقیل ترمز مقاومت-  جانبی قطعات
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Medium Voltage متوسط فشار تجهیزات

 MVCB SF6 / Vaccum متوسط فشار های کلید
کشویی و فیکس کیلوولت 24 تا (SF6) گازی فشارمتوسط کلیدهای

کشویی و فیکس کیلوولت 24 تا (Vacuum) خالء فشارمتوسط کلیدهای

گازی فشارمتوسط کلیدهای برای تکی بصورت Pole Intrupter-  جانبی قطعات

گازی دیژنکتورهای یونیت پل-  جانبی قطعات

(ARM)بازو-  جانبی قطعات

(Gear Motor) موتور-  جانبی قطعات

بوشینگ-  جانبی قطعات

قطع های بوبین-  جانبی قطعات

وصل های بوبین-  جانبی قطعات

ولتاژ آندر های بوبین-  جانبی قطعات

کالستر و فینگر-  جانبی قطعات

 LV plug کنترلی سوکت-  جانبی قطعات

Racking اینترالک-  جانبی قطعات

کشو کنتاکتهای-  جانبی قطعات

کلید وضعیت کمکی کنتاکتهای-  جانبی قطعات

خطا کنتاکتهای-  جانبی قطعات

 بار زیر قطع قابل سکسیونرهای

 بار زیر قطع قابل غیر سکسیونرهای

گازی سکسیونرهای

ارت سکسیونرهای

میکروپروسسوری حفاظتی های رله
موتوری حفاظتی های رله

ژنراتوری حفاظتی های رله

بار باس حفاظتی های رله

ترانسفورماتور حفاظتی های رله

خازن حفاظتی های رله

پست حفاظتی های رله

Troid
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