
    آیکن های راهنما معرفی 

     

 اتصال به نرم افزار 

 Labview 

 اتصال به نرم افزار 

 MATLAB 
 تعداد کاربر  دستور کار   اتصال به نرم افزار 

   

 

 

 وـن یهایرژـدرت و انـق یهاستمیس یها شگاهیآزما  
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 ردیف

 
 PSA100 - 11697 1 1قدرت  یها ستمیس یساز بررس هیشب

633.000.000 

 هیو کنترل، شب نگیتوریمان تی، پست برق با قابلπمدل  یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنا

 ،یخازن جبران ساز سرشامل مقاومت، سلف و خازن،  یخط یکیالکتر یساز ژنراتور سنکرون، بارها

متر،  یمولت ان،و تو انیولتاژ، جر ریاندازه گ ،یفرانت دهیراکتور جبران ساز پد ،یخازن جبران ساز مواز

به هزار و  کی انیولتاژ و جر اسیاختالف فاز ولتاژها، اتو ترانسفورماتور سه فاز، مق یریماژول اندازه گ

نگهدارنده ماژول ها،  یومینیآلوم می، فرMDF هیرو چرخدار با یفلز زیم ون،یلیبه م کیتوان  اسیمق

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل

 
 PSA101 - 11699 2  هیقدرت پا یها ستمیس یساز بررس هیشب

850.000.000 

و  نگیتوریمان تیبرق با قابل یها،پست πمدل  یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند بر مبنا یهامدل

شامل مقاومت و سلف و خازن، خازن جبران  یخط یکیالکتر یبرق، بارها روگاهیساز ن هیترل، شبکن

سه فاز،  یتورهامتنوع، اتوترانسفورما یریگاندازه زاتیتجه ،یفرانت دهیساز خط، راکتور جبران ساز پد

ولتاژ  نیفاز ب اختالف ریمتر، ماژول اندازه گ یمختلف شبکه قدرت، مولت یشهایآرا یساز ادهیپ تیقابل

 یفلز زیم  ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ و جر اسیاول و آخر خط انتقال،  مق

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیبلنگهدارنده ماژول ها، قا یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو

 یجانب زیتجه

 
 PSA102 - 11701 3 تکمیلی قدرت یها ستمیس یساز بررس هیشب

1.020.000.000 

و  نگیتوریمان تیبرق با قابل یها، پست πمدل یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند  بر مبنا یهامدل

 یکیالکتر یکنترل از راه دور، بارها تیبرق با قابل روگاهیساز ن هیشب ،ینرم افزار و دست قیکنترل از طر

 ،یفرانت دهیداز خط، راکتور جبران ساز پشامل مقاومت و سلف و خازن، خازن جبران س یخط

 ،یریاندازه گ زاتیو تجه SCADA AZMAنرم افزار  یبر مبنا یو کنترل نرم افزار نگیتوریمان

متر، ماژول  یمختلف شبکه قدرت، مولت یشهایآرا یساز ادهیپ تیسه فاز، قابل یترانسفورماتورها

 اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ و جر اسیال،  مقولتاژ اول و آخر خط انتق نیاختالف فاز ب ریاندازه گ

 تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم ون،یلیبه م کیتوان 

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ

 
 PSA103 - 15751 4 پیشرفته قدرت یها ستمیس یساز بررس هیشب

          



1.600.000.000 

و  نگیتوریمان تیبرق با قابل یها، پستπمدل یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند  بر مبنا یهامدل

 یکیالکتر یکنترل از راه دور، بارها تیبرق با قابل روگاهیساز ن هیشب ،ینرم افزار و دست قیکنترل از طر

 یمولت ،ینتفرا دهیشامل مقاومت و سلف و خازن، خازن جبران ساز خط، راکتور جبران ساز پد یخط

 ،یریاندازه گ زاتیو تجه SCADA AZMAنرم افزار  یبر مبنا یو کنترل نرم افزار نگیتوریمتر، مان

فاز  یریگشبکه با استفاده از واحداندازه یدر شکبه قدرت، کنترل حالت گذرا FACTSاثر  یبررس

PMUنرم افزار  یبر مبنا ی، کنترل حالت گذرا و دائمPMU AZMAسه فاز،  یهافورماتور، ترانس

مختلف شبکه قدرت، ماژول اندازه،  یشهایآرا یساز ادهیپ تیاتوترانسفورماتورفرماتور سه فاز، قابل

 کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ و جر اسیولتاژ اول و آخر خط انتقال، مق نیاختالف فاز ب ریگ

اتصال به  تیرنده ماژول ها، قابلنگهدا یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم ون،یلیبه م

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریکامپ
 

 
 PSA104 - 33456 5 قدرت یها ستمیس جامع بررسی ساز هیشب

552.000.000 

سه فاز، خطوط انتقال با مدل  یفانکشن مترها یمربوطه، مولت یونرهایپست برق با مدار شکن و سکس

اختالف  یریماژول اندازه گ ون،یلیبه م کیبه هزار و توان  کی انیولتاژ و جر اسیمق ،یمتمرکز نوع پ

 ریاندازه گ ماژول ،یو مواز یجبران ساز سر یخازن ها ،یفرانت دهیفاز ولتاژ، راکتور جبران ساز پد

 اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ و جر اسیمتر، مق یولتاژ اول و آخر خط انتقال، مولت نیاختالف فاز ب

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیبا رنگ الکترواستات یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان 

 یجانب زیتجه

 
 PSA105 - 33459 6 انرژی یها ستمیس تحلیلساز  هیشب

293.000.000 

شامل مقاومت و سلف  یخط یکیالکتر ی، بارها πمدل یخطوط انتقال متوسط و بلند  بر مبنا یمدل ها

سه فاز، انواع  یفانکشن مترها یمولت ،یفرانت دهیان ساز خط، راکتور جبران ساز پدو خازن، خازن جبر

رنگ  اب یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیمحافظ، ولتاژ و جر وزیف

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیالکترواستات

 رلـه و حفـاظت یها شگاهیآزما
Protection Labs 

 
 RP100 - 15758 7 آموزنده رله و حفاظت پایه

515.000.000 

فانکشن  ی، ترانسفورماتور  سه فاز، مولتπمدل  یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند  بر مبنا یهامدل

، شامل مقاومت و سلف و خازن، اتوترانسفورماتور سه فاز یخط یکیالکتر یسه فاز، بارها یکیمتر گراف

با  PTو  CT ولتاژ، شیافزا ایباال، رله حفاظت کاهش  انیسه فاز محافظت شده، رله حفاظت جر هیتغذ

نگهدارنده  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیمتر،  م یدقت متفاوت، مولت یکالس ها

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیماژول ها، قابل

 
 RP101 - 15765 8 اظت تکمیلیآموزنده رله و حف

800.000.000 

فانکشن  ی، ترانسفورماتور سه فاز، مولت πمدل یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند  بر مبنا یمدل ها

شامل مقاومت و سلف و خازن، اتوترانسفورماتور سه فاز،  یخط یکیالکتر یسه فاز، بارها یکیمتر گراف

م، ژنراتور سنکرون یژنراتور قابل تنظ کیتحر روگاه،ین نیتورب سازهیسه فاز محافظت شده، شب هیتغذ

متال، رله  یاز نوع ب انیرله حفاظت جر ،یسه فاز، رله حفاظت سنکرون بودن، رله حفاظت فرکانس



، MDF هیچرخدار با رو یفلز زیمتر،  م یولتاژ، مولت شیافزا ایباال، رله حفاظت کاهش  انیحفاظت جر

 یجانب زیتجه قیطر از وتریاتصال به کامپ تیرنده ماژول ها، قابلنگهدا یومینیآلوم میفر

 
 RP102 - 15839 9 آموزنده رله و حفاظت پیشرفته

1.790.000.000 

ولتاژ  نگیتوری، ترانسفورماتور سه فاز، مانπمدل یخطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند بر مبنا یمدل ها

شامل مقاومت و  یخط یکیالکتر یرسم نمودار، بارها تیبا قابل یلمس شیصفحه نما یبر رو انیو جر

 روگاه،ین نیتورب سازهیسه فاز محافظت شده، شب هیسلف و خازن، اتوترانسفورماتور سه فاز، تغذ

متر، ژنراتور سنکرون سه فاز، رله حفاظت سنکرون بودن، رله  یمولت  م،یژنراتور قابل تنظ کیتحر

 ایباال، رله حفاظت کاهش  انیمتال، رله حفاظت جر یز نوع با انیرله حفاظت جر ،یحفاظت فرکانس

و ترانسفورماتور،   رجهت حفاظت ژنراتو لیفرانسیرله حفاظت د ستانس،یولتاژ، رله حفاظت د شیافزا

از  وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها،قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم

 یجانب زیتجه قیطر

 
 RP103 - 24430 10آموزنده رله و حفاظت و شبیه ساز پست برق

733.000.000 

ژنراتور سنکرون سه فاز،  م،یژنراتور قابل تنظ کیتحر روگاه،ین نیتورب سازهیشب ت،ینها یمدل باس ب

فانکشن  یمدل پست برق، خطوط انتقال، ترانسفورماتور سه فاز، مولت وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه

 ریغ یکیبار الکتر ،یکیشامل مقاومت، سلف و موتور الکتر یخط یکیالکتر یسه فاز، بارها یر هامت

انواع  تال،یجید مریخطوط شبکه، سنکرون ساز، تا کیو اتومات یامکان کنترل دست  ،یخط

رله و شبکه قدرت،  یها گنالیهمزمان س یوتریکامپ نگیتوریو ولتاژ، مان انیجر یترانسفورماتور ها

 یحفاظت یامکان افزودن رله ها ،یرله حفاظت ولتاژ ،یانیرله حفاظت جر ،یحفاظت فرکانس رله

 ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیساز خطا، ولتاژ و جر هیشب ل،یفرانسیو د ستانسید

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیبا رنگ الکترواستات یفلز نیکاب

 
 RP104 - 33460 11 آموزنده رله و حفاظت و سیستم های قدرت

730.000.000 

مدل پست برق، خطوط انتقال، ترانسفورماتور سه  وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه ت،ینها یمدل باس ب

شامل مقاومت، سلف و موتور  یخط یکیالکتر یمترها، بارها یفانکشن متر سه فاز، مولت یفاز، مولت

 هیزاو یریکخطوط شبکه، اندازه کیو اتومات یامکان کنترل دست  ،یخط ریغ یکیبار الکتر ،یکیالکتر

رله حفاظت  ،یخازن مواز ،یساز خط انتقال، راکتور موازجبران یخازن سر تال،یجید مریقدرت، تا

با  یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ و جر ،یرله حفاظت ولتاژ ،یانیجر

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیرنگ الکترواستات

 
 RP105 - 33491 12 آموزنده رله و حفاظت پست برق و سیستم های قدرت

811.000.000 

مدل پست برق، خطوط انتقال، اتو ترانسفورماتور  وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه ت،ینها یمدل باس ب

شامل مقاومت، سلف و موتور  یخط یکیالکتر یمترها، بارها یفانکشن متر سه فاز، مولت یلتسه فاز، مو

 تال،یجید مریخطوط شبکه، تا کیو اتومات یامکان کنترل دست  ،یخط ریغ یکیبار الکتر ،یکیالکتر

 زمان ثابت، انیحفاظت اضافه جر تیبا قابل VEBKOرله حفاظت چند کاره  ،یساز خطا، بار خازن هیشب

 کی انیولتاژ،  ولتاژ و جر یترانس ها ان،یجر یزمان معکوس و اضافه ولتاژ،  ترانس ها انیاضافه جر

اتصال به  تیچرخدار، قابل کیتبا رنگ الکترواستا یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریکامپ



 
 RP106 - 33494 13 جریان آموزنده رله و حفاظت پست برق، رله اضافه

470.000.000 

ساز خطا، رله حفاظت  هیشب ،یخط یکیبار الکتر وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه ت،ینها یمدل باس ب

زمان معکوس و اضافه  انیزمان ثابت، اضافه جر انیحفاظت اضافه جر تیبا قابل VEBKOچند کاره 

و  ولتاژولتاژ،  یترانسفورماتور ها ان،یجر یها ترانسفورماتور  ونر،یولتاژ، مدل مدار شکن و سکس

 تیچرخدار، قابل کیبا رنگ الکترواستات یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیجر

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ

 
 RP107 - 33496 14 آموزنده رله و حفاظت پست برق، رله دیفرانسیل

671.000.000 

ساز خطا، رله حفاظت  هیشب ،یخط یکیبار الکتر وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه ت،ینها یباس ب مدل

ترانسفورماتور سه فاز،  ونر،یمدل مدار شکن و سکس ل،یفرانسیحفاظت د تیبا قابل VEBKOچند کاره 

به  کیتوان  اسیبه هزار و مق کی انیولتاژ، ولتاژ و جر یترانسفورماتور ها ان،یجر یترانسفورماتور ها

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیبا رنگ الکترواستات یفلز نیکاب ون،یلیم

 
 RP108 - 33516 15 آموزنده رله و حفاظت پست برق، رله دیستانس

792.000.000 

خطا، رله حفاظت ساز  هیشب ،یخط یکیبار الکتر وز،یبا انواع ف زاتیحفاظت تجه ت،ینها یمدل باس ب

خط انتقال با سه منطقه متفاوت، مدل مدار شکن و  ستانس،یحفاظت د تیبا قابل VEBKOچند کاره 

 اسیو مق ربه هزا کی انیولتاژ، ولتاژ و جر یترانسفورماتور ها ان،یجر یترانسفورماتور ها ونر،یسکس

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیچرخدار، قابل کیبا رنگ الکترواستات یفلز نیکاب ون،یلیبه م کیتوان 

 یجانب زیتجه

 
 RE61 - 43357 16 ماژول مانیتورینگ و کنترل سیستم های قدرت

116.000.000 

مناسب جهت اعمال به  یو خروج ییسنسور القا یباد توسط ورود یحلقه بسته الگو یساز هیشب

اندازه  مر،یجهت اعمال به د دیر خورشنو یالگوها یساز هیباد، شب یالگو رییسه فاز، امکان تغ نورتریا

نرم افزار  SIMULINK طیاتصال به مح تیقدرت، قابل ستمیس یها انیولتاژ و جر نگیتوریو مان یریگ

MATLAB  و نرم افزارLABVIEW 

 انـرژی هـای نــو یها شگاهیآزما
Renewable Energy Labs 

 
 RE100 - 33532 17 (کی)فتوولتائ یدیبرق خورش دیآموزنده تول

226.000.000 

، V 220 یبا خروج W50  یدیخورش نورتری، اV 12Ah - 40یمتر، باتر ی، مولتW135 یدیسلول خورش

بار  ،یحفاظت یوزهایمحافظ جان و ف وزیبا ف یاصل هی، ماژول تغذ250W یدیشارژر خورش یباتر

ت ینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی،   مW 40 در  4 ییروشنا

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ

 
 RE101 - 33546 18یبرق باد دیساز تول هیشب

346.000.000 

فانکشن متر  ی، مولتW750  سه فاز نورتری، اRPM2850 W - 500  )آسنکرون( سه فاز ییموتور القا

 ن،یسرعت تورب شیو نما یری، سنسور اندازه گW 40 در  4 یی، بار روشناW200  یسه فاز، بار مقاومت

دامنه و فرکانس  یبا ورود یباد نی، مبدل تورب BLDC W 250 بدون جاروبک میمستق انیژنراتور جر



نگهدارنده ماژول ها،  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیاستاندارد،  م یو خروج ریمتغ

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل
 

 
 RE102 - 43353 19شرفتهیپ یبرق باد دیساز تول هیشب

563.000.000 

فانکشن متر  ی، مولتW750  سه فاز نورتری، اRPM1450 W  - 500  )آسنکرون( سه فاز ییموتور القا

اتور ژنر ن،یسرعت تورب شیو نما یری، سنسور اندازه گVAR100  ی، بار سلفW200 یسه فاز، بار مقاومت

 ید الگوی، نرم افزار تولW250  با توان DFIG ایشده سه فاز  یچیپ می)آسنکرون( با روتور س ییالقا

 میپشت جهت تنظ-به-سه فاز پشت نورتری، اPID )فرکانس روتور)کنترل کننده میباد، واحد تنظ

نرم افزار  SIMULINK طیژنراتور، واحد سنکرون ساز با شبکه،  اتصال به مح یداریفرکانس روتور و پا

MATLAB  و نرم افزارLABVIEW 
 

 
 RE103 - 43354 20 (کی)فتوولتائ یدیو خورش یبرق باد دیساز تول هیشب

474.000.000 

 یبا خروج W250  یدیخورش نورتری، اAh40  V -12  یمتر، باتر ی،مولت W 135 یدیسلول خورش

V220250 یدیشارژر خورش ی، باترW یی، بار روشنا W40×9پروژکتور ، W500 مخصوص  هیبه همراه پا

، W750 فازسه نورتری، اW500 RPM - 2850  فاز)آسنکرون( سه ییموتور القا ،ییو کنترل روشنا

، W40×9 یی، بار روشناmH1000  و mH10،  mH100  یدر اندازه ها یفاز، بار سلفمتر سه نکشنفا یمولت

، مبدل W250  دائم سیاتور سنکرون با روتور مغناطژنر ن،یسرعت تورب شیو نما یریگسنسور اندازه

 ،MDF هیچرخدار با رو یفلز زیاستاندارد، م یو خروج ریدامنه و فرکانس متغ یبا ورود یباد نیتورب

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم میفر
 

 
 RE104 - 43355 21 یدیو خورش یسوخت لیساز پ هینو، شب یهایآموزنده انرژ

558.000.000 

بار  دروژن،یو ه ژنیکنترل ورود اکس ریمتر، ش ی، مولتW50 یدی، سلول خورشW10 یسوخت لیپ

 یفلز زیواحد مراقبت فشار گازها، م ژن،یو اکس دروژنیه رهیو موتور پره دار، مخازن ذخ ییروشنا

ق یاز طر وتریاتصال به کامپ تیدارنده ماژول ها، قابلنگه یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو

 یجانب زیتجه
 

 

و  یدیخورش ،یسوخت لیپ دیساز تول هینو، شب یهایآموزنده انرژ

 - RE105یباد
43356 22 

727.000.000 

 V یبا خروج W250  یدیخورش نورتری، اAh40  V -12  یمتر، باتر ی، مولتW135  یدیسلول خورش

مخصوص  هیبه همراه پا W500 ، پروژکتورW40×9 یی، بار روشناW250  یدیارژر خورشش ی، باتر220

، W750  فازسه نورتری، اW500 RPM - 2850 فاز)آسنکرون( سه ییموتور القا ،ییو کنترل روشنا

، W40×9یی، بار روشناmH1000  و mH 10،  mH100 یدر اندازه ها یفاز، بار سلفمتر سه نکشنفا یمولت

، مبدل W250  دائم سیژنراتور سنکرون با روتور مغناط ن،یسرعت تورب شیو نما یریگاندازهسنسور 

کنترل  ری، شW10 یسوخت لیاستاندارد، پ یو خروج ریدامنه و فرکانس متغ یبا ورود یباد نیتورب

واحد  ژن،یو اکس دروژنیه رهیو موتور پره دار، مخازن ذخ ییبار روشنا دروژن،یو ه ژنیاکس ودور

 تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیراقبت فشار گازها، مم

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ
 



 ماشین هـای الکتریکی یها شگاهیآزما

Electrical Machine Labs 

 

 ییالقا یها نیماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

 - MC100)آسنکرون(
2677 23 

436.000.000 

 تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  W 350،  V380)آسنکرون( سه فاز) ییالقا نیماش

محافظ جان و مدار  وزیدرصد، ف120تا  0 ی، اتوترانسفورماتور سه فاز با خروجKRPM 5 تا یریگاندازه

 یکیمتر، کوپل مکان یمولت فانکشن متر سه فاز، یمولت ،یااستارت، مقاومت، سلف و خازن پله-استپ

)یک -  V35  تا 0 میمستق انیمنبع جر گر،ی)آسنکرون( د ییالقا نی)آسنکرون( با ماش ییالقا نیماش

 یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی،  مHz100 تا  0و  V220  تا 0سه فاز  نورتری، ا(آمپر

 یجانب زیتجه قیطراز  وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل

 
 MC101 - 2677 24ترانسفورماتور ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

361.000.000 

، ولت W150 V  190/380 ، ترانسفورماتور تک فاز V190/190/380  و W 950 ترانسفورماتور سه فاز

محافظ  وزیدرصد، ف120تا  0 ی، اتوترانسفورماتور سه فاز با خروج ACآمپرمتر سه فاز  و ACمتر سه فاز  

متر، پل  یتفانکشن متر سه فاز، مول یمولت ،یااستارت، مقاومت، سلف و خازن پله-جان و مدار استپ

نگهدارنده ماژول ها،  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیسه فاز و تک فاز،  م یودید

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل

 
 MC102 - DC 2682 25یکیالکتر یها نیماش  ،یکیالکتر یها نیماشآموزنده 

490.000.000 

 یریگاندازه تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  W 350 ،V 110چند کاره ) میمستق انیجر نیماش

استارت، -محافظ جان و مدار استپ وزیدرصد، ف120تا  0 یبا خروج ریمتغ  DC، منبع KRPM 5 تا

 میستقم انیجر نیماش یکیمتر چند کاره، کوپل مکان ی، مولتDC، ولت متر و آمپرمتر   یامقاومت پله

تا 0 میمستق انیمنبع جر ،یساز کسویتک فاز و سه فاز جهت  یودی)آسنکرون(، پل د ییالقا نیبا ماش

35V  تا 0سه فاز  نورتری، ایک آمپر  V220  - 0 تا  Hz 100 ترانسفورماتور تک فاز ،W 150  و V190/380 ،

نگهدارنده  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیمآمپر(، دو ) V 130تا DC 0هیمنبع تغذ

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیماژول ها، قابل

 
 MC103 - 3134 26سنکرون یها نیماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

600.000.000 

  تا یریگاندازه تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  W 350 ،V 110سنکرون سه فاز) نیماش

KRPM 5استارت، -محافظ جان و مدار استپ وزیدرصد، ف120تا  0 ی، اتوترانسفورماتور سه فاز با خروج

 نیاشم یکیمتر چند کاره، کوپل مکان یفانکشن متر سه فاز، مولت یمولت ،یامقاومت، سلف و خازن پله

، سنکرون ساز (آمپر کی) V35 تا  0 میمستق انیمنبع جر گر،ی)آسنکرون( د ییالقا نیسنکرون با ماش

، ترانسفورماتور Hz 100تا  0و  V 220تا   0سه فاز  نورتریگردان، ا دیو کل یارشته یهابا استفاده از المپ

نده ماژول نگهدار یومینیلومآ می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی،   مV190/380 و  W 150تک فاز  

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیها، قابل

 

 ییالقا یها نیماش ویدرا ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

 - MC104)آسنکرون(
3137 27 

447.000.000 

 یریگاندازه تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  W 350 ،V 110)آسنکرون( سه فاز ) ییالقا نیماش

جهت کنترل دور حلقه  میقابل تنظ یانتگرال-یمشتق-یتناسب یبا بهره ها PIDماژول ،KRPM  5 تا

کوپل  ه،متر چند کار یفانکشن متر سه فاز، مولت یاستارت، مولت-محافظ جان و مدار استپ وزیبسته، ف



 Vتا  0 میمستق انیمنبع جر گر،ی)آسنکرون( د ییالقا نی)آسنکرون( با ماش ییالقا نیماش یکیمکان

 می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم Hz 100تا  0و  V 220 تا   0سه فاز  نورتریآمپر(، ا کی) 35

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم

 

 یکیالکتر یها نیماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

 - MC105شرفتهیپ
3140 28 

760.000.000 

، W 350چند کاره ) میمستق انیجر نیقطب(، ماش 2و  W 350 ،V 220سه فاز ) ACچندکاره  نیماش

V 220  تا یریگاندازه تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  KRPM5 اتوترانسفورماتور سه فاز با ،

 یتمول ،یااستارت، مقاومت، سلف و خازن پله-محافظ جان و مدار استپ وزیدرصد، ف120تا  0 یخروج

سنکرون و   م،یمستق انیجر یهانیماش یکیمتر چند کاره، کوپل مکان یفانکشن متر سه فاز، مولت

آمپر(،  کی) V35  تا 0 میمستق انیمنبع جر گر،ی)آسنکرون( د ییالقا نی)آسنکرون( با ماش ییالقا

، V190/190/380  و W 950 ، ترانسفورماتور سه فاز  Hz100 تا  0و  V 220 تا  0سه فاز  نورتریا

 یودی، پل دACآمپرمتر سه فاز  و ACولت متر سه فاز   V190/380 و  W 150 ترانسفورماتور تک فاز 

، DCگردان، ولت متر و آمپرمتر دیو کل یارشته یهاسه فاز و تک فاز، سنکرون ساز با استفاده از المپ

نگهدارنده  یومینیمآلو می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم ،)دو آمپر( V 130 صفر تا DC هیمنبع تغذ

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیماژول ها، قابل

 
 MC106 - AC 15881 29یکیالکتر یها نیماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

593.000.000 

 ا ت یریگاندازه تیبا قابل یسیقطب(، دورسنج مغناط 2و  W 350 ،V 220سه فاز ) ACچندکاره  نیماش

KRPM 5استارت، -محافظ جان و مدار استپ وزیدرصد، ف120تا  0 ی، اتوترانسفورماتور سه فاز با خروج

 یکیمتر چند کاره، کوپل مکان یفانکشن متر سه فاز، مولت یمولت ،یامقاومت، سلف و خازن پله

 0 میمستق نایمنبع جر گر،ی)آسنکرون( د ییالقا نی)آسنکرون( با ماش ییسنکرون و  القا یهانیماش

 و  W 150 ،  ترانسفورماتور تک فاز Hz100 تا  0و  V 220 تا  0سه فاز   نورتریآمپر(، ا کی)V 35تا 

V190/380  ولت متر سه فاز ،AC آمپرمتر سه فاز وAC یارشته یهاالمپ ز، سنکرون ساز با استفاده ا 

اتصال  تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیگردان،  م دیو کل

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریبه کامپ

 
 MC107 - 15994 30مخصوص یها نیماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

671.000.000 

 2و  W 150،  V110) ورسالیونی نیقطب(، ماش 2و  W 350 ،V 220)آسنکرون( تک فاز ) ییالقا نیماش

 تیباقابل یسیو ، دورسنج مغناط PMSM نیقطب(، ماش 2و  W 150،  V110)  PMDCنیقطب(، ماش

محافظ جان و مدار  وزیدرصد، ف120تا  0 ی، اتوترانسفورماتور سه فاز با خروج5KRPMتا یریگاندازه

مخصوص  یهانیماش یکیمتر چند کاره،کوپل مکان یفانکشن متر سه فاز، مولت یاستارت، مولت-استپ

 V تا  0تا  0سه فاز  نورتریآمپر(، ا کی) 35Vتا  0 میمستق انین(، منبع جر)آسنکرو ییالقا نیبا ماش

، )یک آمپر( VDc 130تا 0 هی،  منبع تغذ ACآمپرمتر سه فاز و ACولت متر سه فاز   ،Hz100 تا  0و  220

نگهدارنده ماژول ها،  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی،  مDCولت متر و آمپرمتر  

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیبلقا

 

وکنترل  شیپا تیبا قابل یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

 - MC110یافزارنرم
33505 31 

542.000.000 

، W 350چند کاره ) میمستق انیجر نیقطب(، ماش 2و  W 350 ،V 220سه فاز ) ACچندکاره  نیماش

V 220  یکاربرد یها یو رسم منحن یریاندازه گ تیبا قابل ینرم افزارو کنترل  شیماژول پا قطب(، 2و 

جان و  محافظ وزیدرصد، ف 120تا  0 یاتوترانسفورماتور سه فاز با خروج ،یو انتخاب مد کنترل نیماش



متر چند کاره، کوپل  یماژول سنکرون ساز، مولت وسته،یاستارت، مقاومت و سلف پ-مدار استپ

)آسنکرون(  ییالقا نی)آسنکرون( با ماش ییسنکرون و القا م،یستقم انیجر یها نیماش ،یکیمکان

 ،Hz100 تا  0و  V 220 تا  0سه فاز نورتریآمپر، ا کی( 35Vتا  0) میمستق انیمنبع جر گر،ید

، )سه آمپر( V  240 تا 0 میمستق انیجر هی،  منبع تغذV190/190/380  و W 950 ترانسفورماتور سه فاز 

و سرعت و گشتاور، امکان رسم  یکیالکتر یها نیماش یکیالکتر یمه پارامترهاه یریامکان اندازه گ

، MDF هیروچرخدار با  یفلز زیمدار، م ینحوه اتصال اجزا یراهنما ان،یولتاژ و جر راتیینمودار تغ

و نرم  MATLABنرم افزار  SIMULINK طیاتصال به مح تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم میفر

 LABVIEWافزار 

 T12 –   35619 32 فاز سه ترانسفورماتور  

60.000.000 
ستاره،  مختلف یها شی،  امکان استفاده از آراV190/190/380  لیترانسفورماتور سه فاز با نسبت تبد

 هیو دو ولتاژ ثانو V 380 هی، ولتاژ اولVA 950 یسازد. توان ظاهر یفراهم م گزاگیمثلث و ز

 T11 –  35638 33 فاز تک ترانسفورماتور 

30.000.000 
 هیولتاژ اول ،VA150  یسازد. توان ظاهر یفراهم م V380/190  لیترانسفورماتور سه فاز با نسبت تبد

 هیو ولتاژ ثانو 380

 MC20 - DC Variable DC Power Supply 
 34 

30.000.000 

 تا 0 ی،خروج یچهار رقم شگری. نماردیگیمورد استفاده قرار م ریمتغ DCولتاژ  جادیماژول جهت ا نیا

420  VDC )دو آمپر(تا  0 ی،خروجVAC 300 )تپ  رییتغ لهیبه وس یخروج می،تنظ)دو آمپر

 اتوترانسفورماتور

 
 MC61 - 43358 35یکیالکتر یها نیو کنترل ماش نگیتوریماژول مان

125.000.000 

 یکیالکتر یها نیماش یگشتاور براتوان، سرعت و  ان،یمتوسط ولتاژ، جر ریمقاد شیمحاسبه و نما

DCیتوان واقع ،یتوان مجاز ،یتوان ظاهر نیو همچن انیموثر ولتاژ و جر ریمقاد شی، محاسبه و نما، 

 تیکم یریاندازه گ ینحوه اتصال برا ی، راهنماAC یکیالکتر یها نیماش یتوان و فرکانس برا بیضر

 یها نیماش یکاربرد یها یت، رسم منحنو سرع انیولتاژ، جر راتییتغ یمختلف، رسم منحن یها

در دو مد سرعت و گشتاور ثابت، کنترل حلقه بسته دور موتور  یکیالکتر یها نیکنترل ماش ،یکیالکتر

 نیماش یها یامکان انتخاب دقت رسم منحن نورتر،ی)آسنکرون( با اعمال فرمان آنالوگ به ا ییالقا

داده  یساز رهی، امکان ذخPIDکنترل  ینرم افزار یساز ادهینقطه کار و پ افتیامکان در ،یکیالکتر

و نرم افزار  MATLABنرم افزار  SIMULINK طیاتصال به مح ساژور،یل یرسم منحن ش،یآزما یها
LABVIEW 

 
 MC111 - DC 43359 36نیمدار گسترده ماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

89.000.000 
 W 350 ،V) میمستق انیجر نیماش چر،یآرم یچیپ میت سو ثاب کیتحر یها یچیپ میارائه گسترده س

 یشیاتصاالت ف م،یمستق انیجر نیماش کیتحر یها شیانواع آرا یساز ادهیقطب(، امکان پ 2و  220

 
 MC112 - AC 43360 37 نیمدار گسترده ماش ،یکیالکتر یها نیآموزنده ماش

72.000.000 

، W 350متناوب ) انیجر نیروتور، ماش یها یچیپ میس تیاستاتور و ثا یها یچیپ میارائه گسترده س

V 220  ییالقا یها نیماش یاستاتور برا یبند میاس یها شیانواع آرا یساز ادهیقطب(، امکان پ 2و 

 یشیو سنکرون، اتصاالت ف یچیپ میروتور س ییالقا ،یقفس سنجاب



 M80 -   36211 38 فاز سه سنکرون ماشین 

 V 380 ولتاژ ،W 350 قطب ،توان 2به صورت موتور و ژنراتور سنکرون را داراست.  کار تیقابل 70.000.000

 M82 -   36212 39 فاز سه پیچی سیم روتور القایی ماشین 

70.000.000 
دوگانه مورد  کی)آسنکرون( تحر ییالقا نیرفتار ماش قی)آسنکرون( به منظور تحق ییالقا نیماش نیا

 V 380 ولتاژ ،W 350 ،توانقطب 2. ردیگ یم قراره استفاد

 M84 - Squirrel Cage Induction Machine 
 40 

14.000.000 
و  ی)آسنکرون( قفس سنجاب ییرفتار موتور القا قی)آسنکرون( به منظور تحق ییالقا نیماش نیا

 V 380 ولتاژ ،W 350 ،توانقطب 2باشد.  یمد نظر م یسیترمز مغناط عنوان استفاده به

 M85 -   35588 41 کاره چند AC ماشین 

70.000.000 
 ییالقا و ی)آسنکرون( قفس سنجاب ییسنکرون، القا یکیالکتر یها نیماش ن،یماش یسربند رییبا تغ

 V 380 ولتاژ ،W 350 ،توانقطب 2گردند.  یشده فراهم م یچیپ می)آسنکرون( روتور س
 

 M86 -   35599 42 چندکاره DC ماشین 

80.000.000 
 یفراهم م کمپوند و یمستقل، شنت، سر کیتحر ،یکیالکتر یها نیماش ن،یماش یربندس رییبا تغ

 قطب( 2و  W 350 ،V 220گردند . )

 M87 -   36206 43 شنت DC ماشین 

80.000.000 
 .دارد یو ژنراتور یمستقل و شنت را در مد موتور کیتحر یها نیاستفاده به صورت ماش تیقابل

(W 350 ،V 220 )  

 M89 -  44 کمپوند DC ینماش   

 قطب( 2و  W 350 ،V 220را دارد.) یو ژنراتور یاستفاده در مد موتور تیقابل 80.000.000

 M91 - Permanent Magnet DC Machine 
 45 

26.000.000 
 2باشد.  یم دائم یبر آهن ربا یشده و استاتور مبتن یچیپ میس چریبا آرم میمستق انیجر نیماش

 V24ولتاژ  ،W250  توان قطب،

 M92 - Permanent Magnet Synchronous Machine 
 46 

26.000.000 
، W 350باشد. ) یم دائم یبر آهنربا یشده و روتور مبتن یچیپ میسنکرون سه فاز با استاتور س نیماش

V 220  قطب( 2و 

 عتیـالکترونیک صن یها شگاهیآزما
Industrial Electronic Labs 

 
 IE101 - 2276 47یلیتکم یصنعت کیکترونآموزنده ال

250.000.000 

 LEDو  یاشهیمحافظ ش یوزهایهمراه با ف V48 و V12، V24سه فاز با سه سطح   AC یهیمنبع تغذ

عدد  6سه فاز و تک فاز،  یستوریتر یهامبدل ینشانگر، مدار فرمان سنکرون شده برا یها

 یزسا ادهیمدار قدرت با امکان پ ،یهاد مهین یدهایکل ونیزوالسیو ا ویترانسفورماتور پالس جهت درا



 Ω 220 ،Ω470 ریبا مقاد یبار مقاومت ،V48 المپ نورترها،یو ا ACبرشگر  کسوساز،یمختلف  یهاشیآرا

، uF1 ،uF 10 ریبا مقاد لتریسه فاز و خازن ف یودی، پل دmH 1000و 100، 10 ریبا مقاد ی، بار سلفKΩ 1و 

uF100 وuf 1000تک فاز و سه فاز با توان یکیالکتر یورها، موت  W 100 لتاژو و V48 کنترل فرکانس و ،

)آسنکرون( سه  ییتک فاز، کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القا SPWMدامنه در مدوالتور 

، uF100و  10، 1  ریبا مقاد ACخازن  ان،یکننده جر تیعدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقو12فاز، 

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم میرف

 
 IE102 - 2278 48شرفتهیپ یصنعت کیآموزنده الکترون

357.000.000 

 LEDو  یاشهیمحافظ ش یوزهایهمراه با ف V48 و V12، V24 سه فاز  با سه سطح   AC یهیمنبع تغذ

عدد 6سه فاز و تک فاز،  یستوریتر یهامبدل یسنکرون شده برانشانگر، مدار فرمان  یها

 یساز ادهیمدار قدرت با امکان پ ،یهاد مهین یدهایکل ونیزوالسیو ا ویترانسفورماتور پالس جهت درا

با  یبار مقاومت ،V48 ، المپ DC یو برشگرها نورترهای، اACبرشگر  کسوساز،یمختلف  یهاشیآرا

 لتریسه فاز و خازن ف یودی، پل دmH 1000و  100، 10 ریبا مقاد ی، بار سلفKΩ 1و  Ω 220 ،Ω 470ریمقاد

 و ولتاژ  W100 تک فاز و سه فاز با توان یکیالکتر ی، موتورهاuf 1000و uF1 ،uF 10  ،uF100 ریبا مقاد

V48 کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور ،SPWM  تک فاز، کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور

با  ACخازن  ان،یکننده جر تیعدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقو12)آسنکرون( سه فاز،  ییالقا

، مدار فرمان سنکرون شده PWM، کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور uF 100و   10، 1  ریمقاد

تا  0.1 کانورتر از کلویفرکانس در س رییتغ بیکانورتر تک فاز، ضر کلویدر س یهاد مهین دیکل 8جهت 

 وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی، م1

 یجانب زیتجه قیاز طر

 
 IE103 - 16002 49موتور شرفتهیکنترل پ ،یصنعت کیآموزنده الکترون

440.000.000 

 LEDو  یاشهیمحافظ ش یوزهایه با فهمرا V48 و V12، V24 سه فاز با سه  سطح   AC یهیمنبع تغذ

مدل  DSPبرد استارتر  نورتر،یمختلف ا یهاشیآرا یساز ادهینشانگر، مدار قدرت با امکان پ یها

TMS320F2812ریبا مقاد ی، بار مقاومت Ω 220 ،Ω 470  وKΩ 1و 100، 10 ریبا مقاد ی، بار سلف mH 1000 ،

سه فاز با  یکیالکتر ی، موتورهاUf 1000و uF1 ،uF 10 ،uF100 ریبا مقاد لتریسه فاز و خازن ف یودیپل د

سه فاز، کنترل  یهاتیکم یریگاندازه یبرا انیولتاژ و جر یزوالتورهایا ،V48 و ولتاژ   W 100توان 

همراه با تراشه مجتمع  پتوکوپلرعدد ا12)آسنکرون( سه فاز، ییسرعت، شتاب و جهت دوران موتور القا

 یبهره تناسب  بیبا ضرا  PID، ماژول کنترل uF 100و   10، 1 ریبا مقاد ACازن خ ان،یکننده جر تیتقو

 یی(، سنسور القا20تا  0.2( و بهره ثابت )10تا0.05)ی(، بهره مشتق20تا  0.1)ی(، بهره انتگرال20تا0.2)

ها،  نگهدارنده ماژول یومینیآلوم می، فرMDF هیبا رو رخدارچ یفلز زیدور موتور، م یریگجهت اندازه

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل

 
 IE104 - 16003 50ها و برشگر ها کسوسازی ،یصنعت کیآموزنده الکترون

118.000.000 

 LEDو  یاشهیمحافظ ش یوزهایهمراه با ف V48 و V12، V24 سه فاز  با سه سطح  AC  یهیمنبع تغذ

عدد  6سه فاز و تک فاز،  یستوریتر یهامبدل ینشانگر، مدار فرمان سنکرون شده برا یها

 یساز ادهیمدار قدرت با امکان پ ،یهاد مهین یدهایکل ونیزوالسیو ا ویترانسفورماتور پالس جهت درا

با  ی، بار سلفKΩ 1و  Ω 220 ،Ω470ریبا مقاد یو برشگرها، بار مقاومت کسوسازیمختلف  یهاشیآرا

 mH 1000و  100، 10  ریمقاد



 
 IE105 - DC 16067 51به DC یمبدل ها ،یصنعت کیزنده الکترونآمو

123.000.000 

، 10 ریبا مقاد ی، بار سلفKΩ 1و  Ω 220 ،Ω 470 ریبا مقاد ی، بار مقاومت 30A- V1تا  DC 0 یهیمنبع تغذ

  ریبا مقاد ACخازن  ان،یکننده جر تی، شش عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقوmH 1000و  100

 یساز ادهی، مدار قدرت با امکان پPWM، کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور uF 100و   10، 1

 وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فرDC یمختلف برشگرها یهاشیآرا

 یجانب زیتجه قیاز طر

 
 IE106 – V/F 16069 52و کنترل نورتریا ،یصنعت کیآموزنده الکترون

153.000.000 

، mH 1000و  KΩ 1 ،10 ،100و  Ω 220 ،Ω 470 ریبا مقاد ی،   بار مقاومت30A- V1تا  DC 0 یهیمنبع تغذ

تک  SPWM، کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور V48 و ولتاژ  W100 سه فاز با توان  یکیموتور الکتر

عدد اپتوکوپلر همراه با  6رون( سه فاز، )آسنک ییفاز، کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القا

 یساز ادهی،  مدار قدرت با امکان پ100و uF1 ،10  ریبا مقاد ACازن  ان،یکننده جر تیتراشه مجتمع تقو

از  وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم میفر نورترها،یمختلف ا یهاشیآرا

 یجانب زیتجه قیطر

 
 IE107 - 16070 53کانورتر کلویس ،یصنعت کیترونآموزنده الک

191.000.000 

 LEDو  یاشهیمحافظ ش یوزهایهمراه با ف V48 و V12، V24 سه فاز  با سه سطح   AC یهیمنبع تغذ

 ،V48 المپ  ،یهاد مهین یدهایکل ونیزوالسیو ا ویعدد ترانسفورماتور پالس جهت درا 12نشانگر،  یها

 ورسالیونیموتور  ،mH 1000و  100، 10 ریبا مقاد ی، بار سلفKΩ 1و  Ω 220 ،Ω 470 ریبا مقاد یبار مقاومت

 مهین دیکل 8مدار فرمان سنکرون شده جهت  کلوکانورتر،یمدار قدرت س ،V48 و ولتاژ  W 100 با توان 

، 1/3،1/4، 1/2، 1/1 بیکانورتر با ضرا کلویفرکانس در س لیتبد بیکانورتر تک فاز، ضر  کلویدر س یهاد

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم می، فر1/9، 1/8، 1/6،1/7، 1/5

 یجانب زیتجه

 
 IE108 - 33977 54قدرت کیآموزنده الکترون

822.000.000 

به  Boostمبدل  ان،یولتاژ و جر یریگ ، واحد انداز ه W PMSG500  دائم   سیژنراتور سنکرون مغناط

 یی،  موتور القا W 500 سه فاز نورتری، ا LPC 1768مدل  ARM کروکنترلریهمراه پل سه فاز، م

چرخدار  یزفل نیبه همراه راه انداز، کاب W DC 500به همراه راه انداز، موتور  W 500)آسنکرون( سه فاز 

 LABVIEWو نرم افزار  MATLABنرم افزار  SIMULINK طی، اتصال به محMDF هیبا رو
 

 
 2IE109 -  55قدرت کیآموزنده الکترون

324.000.000 

، واحد W BLDC250بدون جاروبک   میمستق انی، موتور جرBLDC یمخصوص کنترل دور موتورها

دورسنج،  ،1768LPCمدل  ARM کروکنترلری، مBLDCمخصوص  نورتریا ان،یولتاژ و جر یریگ اندازه

نگهدارنده  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم به همراه راه انداز، DC W  500  موتور

 LABVIEWو نرم افزار  MATLABنرم افزار  SIMULINK طیها، اتصال به مح ماژول

 

 یو کنترل نرم افزار شیپا تیبا قابل یصنعت کیآموزنده الکترون
IE110 - 

33979 56 



296.000.000 

ماژول  لهیبه اسکوپ و به وس ازیبدون ن یصنعت کیت الکترونمدارا انیولتاژ و جر یشکل موج ها شیپا

شامل:  یصنعت کیالکترون یانواع مبدل ها یفرمان برا یپالس ها دیتوان، تول یو کنترل مبدل ها شیپا

پالسه و  سهسه فاز  یستوریتر یکسوسازهایموج و تمام موج ،  میتک فاز ن یستوریتر یکسوسازهای

 ریغ نگیچییسو هیتک فاز و سه فاز،  منابع تغذ نورتریفاز و سه فاز، اتک  AC یشش پالسه، برشگرها

پالس فرمان،  دیتول یها کیو ساده انواع تکن ینرم افزار میبوست، تنظ-چون باک، بوست، باک زولهیا

 انیو موثر ولتاژ و جر وسطمت ریمقاد شینما  ،یبا سنکرون ساز یستوریآتش مدارات تر یایزوا دیتول

و کنترل دور  V/F)آسنکرون( سه فاز به روش  ییان متوسط، امکان کنترل دور موتور القاتو نیو همچن

 راتییتغ یمختلف؛ رسم منحن یها تیکم یریاندازه گ ینحوه اتصال برا یراهنما ورسال،یونیموتور 

با  یبار مقاومت  ساژو،یل یرسم منحن ش،یآزما یداده ها یساز رهیو سرعت، امکان ذخ انیولتاژ، جر

 لتریسه فاز و خازن ف یودی،  پل دmH 1000و  100، 10 ریبا مقاد ی، بار سلف1KΩو  470Ω ،220Ω ریقادم

 میمستق انیمنبع جر ،uF1،uF 10 ،uF100  ریبا مقاد ACخازن  ،uf 1000و uF1 ،uF 10 ،uF100  ریبا مقاد

نده ماژول ها، اتصال به نگهدار یومینیآلوم می، فرMDF هیروچرخدار با  یفلز زیآمپر، م کی V 35تا  0

 LABVIEWو نرم افزار  MATLABنرم افزار  SIMULINK طیمح

 
 IE67 - 43361 57و کنترل مبدل توان نگیتوریماژول مان

148.000.000 

 ،یصنعت کیالکترون یمبدل ها یتوان و سرعت برا ان،یمتوسط ولتاژ، جر ریمقاد شیمحاسبه و نما

 بیضر ،یتوان واقع ،یتوان مجاز ،یتوان ظاهر نیو همچن انیولتاژ و جرموثر  ریمقاد شیمحاسبه و نما

 راتییتغ یمختلف، رسم منحن یها تیکم یریاندازه گ ینحوه اتصال برا یتوان و فرکانس، راهنما

پالس  دیتول ساژور،یل یرسم منحن ش،یآزما یداده ها یساز رهیو سرعت، امکان ذخ انیولتاژ، جر

پالس فرمان  دیآتش، تول هیزاو رییتکفاز و سه فاز با امکان تغ یستوریتر یها کسوکنندهی یفرمان برا

پالس فرمان  دیولت ون،یمدوالس سیفرکانس موج حامل و اند رییتغ تیتکفاز با قابل ینورترهایا یبرا

 ییثابت و کنترل جهت دوران و سرعت موتور القا v/fکنترل  تیسه فاز با قابل ینورترهایا یبرا

نرم افزار  SIMULINK طی، اتصال به محdc/dc یبرشگرها یپالس فرمان برا دی( سه فاز، تول)آسنکرون

MATLAB  و نرم افزارLABVIEW 

 کنترل یها شگاهیآزما
Control Labs 

 
 DC100 - 16586 58کنترل آنالوگ ،یکنترل خط یها ستمیآموزنده س

104.000.000 

-یمشتق-یتناسب یکنترل کننده ها یساز ادهی، امکان پتا مرتبه شش یها ستمیس یساز ادهیامکان پ

، S1 ،1/S+1/پایه   یندهایفرآ ،یزمان واقع یزمان اسیحالت، مق دبکیپس فاز و ف-شفازیپ ،یانتگرال

( ، 20تا  0.1)ینتگرال( و ا10تا0.05)ی(، مشتق20تا 0.2)یبهره تناسب یها، بلوک10.  0.1ثابت  یهابهره

(، جمع و 0.2تا  0.02)(S+b)/(S+a)(،  کنترل کننده پس فاز  0.005تا  0.0005 (کنترل کننده پیش فاز

نگهدارنده  یومینیآلوم مینقطه کار، فر میبلوک معکوس کننده، بلوک تنظ ،یکننده سه ورود قیتفر

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیماژول ها، قابل

 
 DC101 - 16588 59 تالیجیآموزنده کنترل د

157.000.000 

کنترل  م،یو کالک سنکرون ساز قابل تنظ یتیب 8 تالیجید یبر پردازنده یمبتن تالیجید ستمیس

(، ماژول کالک سنکرون ساز با 100تا  1)یبا محدوده  یو انتگرال یمشتق ،یتناسب تالیجید یهاکننده

سروو  تیعترل سرعت و موقکن ندی، فرآS1 ،1/S+1/یهیپا یندهای، فرآHz  10تا Hz  0.1  یفرکانس ها

به  تالیجید یهاگنالیس مشاهده ،یتیب 8به آنالوگ  تالیجیو د تالیجیآنالوگ به د یهاموتور، مبدل



 میفر ت،ینقطه کار سرعت و موقع میبلوک تنظ یو ده ده ینریبا یو در مبناها افتهیفرم توسعه 

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم

 
 DC102 - 16591 60 و سرووموتور تالیجیآموزنده کنترل آنالوگ و د

283.000.000 

 ستمیس تال،یجیآنالوگ و د یهادبکیسروو موتور با فراهم بودن ف تیکنترل سرعت و موقع ندیفرآ

 یهاکنترل کننده م،یو کالک سنکرون ساز قابل تنظ یتیب 8 تالیجید یبر پردازنده یمبتن تالیجید

تا  0.2) ریمتغ ی( به همراه بهره20تا  0.1)ی( و انتگرال10تا0.05) ی(، مشتق20تا0.2) یآنالوگ بهره تناسب

(، ماژول کالک 100تا  1)یبا محدوده  یو انتگرال یمشتق ،یتناسب تالیجید یها( و کنترل کننده20

تا  0.0005 (،کنترل کننده پیش فازS1 ،1/S+1/  هی،  پاHz  10تا Hz  0.1یسنکرون ساز با فرکانس ها

 تالیجیو د تالیجیآنالوگ به د یها(، مبدل0.2تا  0.02)(S+b)/(S+a)کنترل کننده  پس فاز  (، 0.005

 ،یو ده ده ینریبا یو در مبناها افتهیبه فرم توسعه  تالیجید یهاگنالیس یمشاهده ،یتیب8به آنالوگ 

نقطه کار سرعت  میبلوک تنظ  وتر،یاطالعات در کامپ رهیو ذخ شینما تیبا قابل تالیجیکارت اسکوپ د

 میبلوک معکوس کننده، فر ،ییکننده سه ورود قی، جمع و تفر 10و  0.1ثابت  یهابهره  ت،یو موقع

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم

 
 DC65 - 43362 61 ینرم افزار و کنترل نگیتوریماژول مان

69.000.000 

 1آنالوگ،   یورود 2 تال،یجید یورود 2 ،یورود تالیجیآنالوگ و د ریمقاد شیو نما یبند اسیمق

 یرسم منحن ش،یآزما یداده ها یساز رهی، امکان ذخPWMتالیجید یخروج 6آنالوگ،  یخروج

-0استاندارد آنالوگ در محدوده  یها یوجو خر یورود لوهرتز،یک 10 یفرکانس نمونه بردار ساژور،یل

 طیاتصال به مح تیولت، قابل 12-0در محدوده  تالیجیاستاندارد د یها یو خروج یولت، ورود 10

SIMULINK  نرم افزارMATLAB  و نرم افزارLABVIEW 

 کنترل صنعتی یها شگاهیآزما
Control Labs Industrial 

 
 IC100 - 16597 62 کنترل دما ،یآموزنده کنترل صنعت

118.000.000 

، ماژول کنترل RTDو TC یدما یسنسورها ند،یاغتشاش در فرآ جادیا یبرا RPM 3000 ، فنKW1 تریه

، محفظه KW8 تریکنترل کننده توان ه ،یشیف یپنل رابط کاربر نگ،یتوریمان تیبا قابل PIDکننده 

-روشن دی، کلV220 یکابل ورود د،یسف MDFقفل شدن، بدنه  تیبا قابل هیمتحرک، پا زیم ل،یاست

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیدستگاه، قابل تیوضع شگریچراغ نما خاموش،

 
 IC101 - 16606 63کنترل فشار  ،یآموزنده کنترل صنعت

420.000.000 

شار، رگوالتور فشار، واحد مراقبت، سنسور ف نگ،یتوریمان تیبا قابل PIDماژول کنترل کننده 

 ری، شPIیکیفشار، سنسور فشار الکتر شگری، نما25litکنترل فشار، مخزن یجیتدر ری،  شItoPمبدل

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقفل دار، قابل یمتحرک با چرخ ها زیم ،یرابط کاربر وسته،یپ یبرق

 یجانب زیتجه

 
 IC102 - 16608 64یکنترل سطح و دب ،یآموزنده کنترل صنعت

310.000.000 

 یاسب بخار، درگاه ها کیسه فاز  نورتری، اHMI ی، رابط کاربرPLCبر  یمبتن تالیجیکنترل کننده د

سنسور، الکترو پمپ، سنسور  گنالیس یورود یدرگاه ها ،یشیبه صورت ف PLCیو خروج یورود

 تیقابلمتحرک با  زیم بان،یمخزن مدرج، مخزن پشت ،یدست یرهایو ش یمریسطح، لوله و اتصاالت پل



دستگاه،  تیوضع شگریخاموش، چراغ نما-روشن دی، کلV 220 ی، کابل ورود MDFشدن، بدنه  فلق

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل

 
 IC103 - 16619 65 کنترل سرعت موتور ،یآموزنده کنترل صنعت

244.000.000 

، امکان اعمال اغتشاش RPM1700 تا  0ز )آسنکرون( سه فاز ا ییموتور القا وستهیکنترل سرعت پ

اسب بخار به عنوان عملگر، سنسور  کیسه فاز  نورتریکوپل شده با موتور، ا یسیتوسط ترمز مغناط

 PIDمرجع سرعت، کنترل کننده  رییجهت تغV 10تا 0و مبدل متناسب، مرجع  شگریبه همراه نما ییالقا

 قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیدارنده ماژول ها، قابلنگه یومینیآلوم میفر ع،یعملکرد وس یبا محدوده

 یجانب زیتجه

 
 IC104 - 43369 66 ریبرنامه پذ یکنترل کننده منطق ،یآموزنده کنترل صنعت

191.000.000 

آنالوگ،  یخروج 2آنالوگ،  یورود 2 تال،یجید یخروج 4و  تالیجید یورود 6لوگو با  یال س یپ

جهت  گنالی، شش عدد چراغ س)سه آمپر( V24 ه یعدد، منبع تغذ 3عداد به ت 1و 0فرمان  یدهایکل

جهت اعمال فرمان،  چییسو کروی، مPLC یخروج شیجهت نما زریعدد ب کی، PLC یخروج شینما

HMI نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میفر نگ،یتوریمان هتج یکاراکتر 

 
 AI92 - 43391 67 ییساز چراغ راهنما هیماژول شب

35.000.000 

شده  لیتشک ادهیچراغ عابر پ 4و  ییچهارراه است که از چهار چراغ راهنما کیساز  هیماژول شب نیا

 است.

 V 24یرنگ، ولتاژ کار 2 ادهیعدد چراغ عابر پ4رنگ،  3 ییعدد چراغ راهنما 4

 
 AI91 - 43390 68ساز  هیماژول شب

92.000.000 

 3آسانسور  کی یساز هیماژول ها شب نیخته شده است.هدف اآسانسور با استفاده از سه ماژول سا

آسانسور فراهم شده  تیوضع دبکیطبقه جهت ف 3 یها چیکروسوئیماژول م نیباشد. در ا یطبقه م

 NOبا کنتاکت  چیکروسوئی، سه عدد مV 24است. موتور محرک

 
 IC90 - 43378 69ساز کنترل دما هیماژول شب

48.000.000 

و کنترل  تالیجیکنترل د ،یکنترل از جمله کنترل صنعت یهاستمیس میجهت انتقال مفاهآموزنده  نیا

، امکان RTDو  TC یدما ی، سنسورهاRPM 3000،  فن W 100 تری( ه1. باشدیمورد استفاده م یخط

 خاموش-روشن دیاغتشاش، کل یاعمال ورود

 
 IC91 - 43380 70ساز کنترل سطح هیماژول شب

90.000.000 
مخزن مدرج،  ،یدست یرهایو ش یمریکنترل دور، سنسور سطح، لوله و اتصاالت پل تیمپ تکفاز با قابلپ

 خاموش-روشن دی، کلV 220یکابل ورود بان،یمخزن پشت

 کنترل پیشرفته یها شگاهیآزما
Advance Control Labs 

 
 RO100 - 17154 71 شرفتهیپ ابی ریربات مس

411.000.000 
ربات با سه چرخ،  ال،یسر وری، ترنسBluetoothو انکودر، ماژول ربکسیبا گ DCموتور  موتور، ویدرا

 عقب یهاکنترل مستقل از هم چرخ تیقابل



 
 SI100 - 11704 72 ستمیس ییآموزنده شناسا

746.000.000 

ر مدا ستم،یس ییمرتبط با شناسا یها اتیجهت عمل شرفتهیو نرم افزار پ  Data Acquisitionکارت 

موتور به عنوان بار(، کنترل  1عدد،  2)آسنکرون( سه فاز ) ییشکن به همراه محافظ جان، موتور القا

فاز،  3فانکشن  یاز جمله:  مولت یریاندازه گ زاتینرم افزار، تجه قیو از طر نورتریدور موتور توسط ا

و ولتاژ،  انیجر زوالتوری)ترمز( به موتور، ا یکیجهت اعمال بار مکان  Power controllerفرکانس متر،

 یفلز زیاستاتور، م یو مقاومت، سنسور دما acحسگر سرعت، اتو ترانسفورماتور سه فاز، خازن 

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو

 
 SB100 - 17163 73 معلق یآموزنده گو

455.000.000 

، پیاده سازی روش های PID , PI ،PD ،Pنترل کننده امکان کنترل موقعیت گوی معلق، پیاده سازی ک

نرم افزار محور، ثبت نتایج در  نگیتوریکنترلی حلقه باز و حلقه بسته، قابلیت اتصال به کامپیوتر، مان

چرخدار با  یفلز زیکامپیوتر، نرم افزار اختصاصی، امکان اعمال اغتشاش و عدم قطعیت به سیستم، م

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم می، فرMDF هیرو

 
 IP101 - 17169 74 آموزنده پاندول معکوس

533.000.000 

جهت  یانکدر دوران و،یشامل سرو موتور و سرو درا ی، عملگر صنعتARMبر پردازنده  یبرد کنترل مبتن

 یفلز زیم ،یکورس حرکت خط یجهت حفاظت انتها چییسو کرویپاندول، دو عدد م هیزاو نییتع

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم می، فرMDF هیروچرخدار با 

 ابزار دقیق یها شگاهیآزما
Instrumentation Labs 

 
 EP100 - 44620 75هیپا کیآموزنده الکتروپنومات

222.000.000 

 کی یلندرهای، انواع س5/2و  3/2 یکیراه دهنده پنومات یرهای، انواع ش)پنج آمپر( V 24 هیمنبع تغذ

 ریطرفه، ش کی ریفشرده، ش یهوا میفشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب، کلکتورتقس جیطرفه ، گ

AND وORنگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میفر چ،ییسو کرویم ،یکنترل دب ری، ش 

 
 EP101 - 16673 76یلیتکم کیآموزنده الکتروپنومات

282.000.000 

 کی یلندرهای، انواع س5/2و  3/2 یکیه دهنده پنوماترا یرهای،  انواع ش)پنج آمپر( V24  هیمنبع تغذ

فشار، رگوالتور فشار و  جیگ ،یو قطع اضطرار Start-Stop یدهایرله، انواع کل چ،یطرفه، انواع سوئ

 کرویم ،یکنترل دب ری، شORو AND ریطرفه، ش کی ریفشرده، ش یهوا میواحد مراقب، کلکتورتقس

 اژول هانگهدارنده م یومینیآلوم میفر  چ،ییسو

 
 EP102 - 16684 77شرفتهیپ کیآموزنده الکتروپنومات

356.000.000 

و  3/2 یکیراه دهنده پنومات یرهای، انواع شLGساخت شرکت  PLC،  )پنج آمپر( V24  هیمنبع تغذ

 ،یو قطع اضطرار Start-Stop یدهایرله، انواع کل چ،یطرفه ، انواع سوئ کی یلندرهای، انواع س5/2

 AND ریطرفه، ش کی ریفشرده، ش یهوا میر، رگوالتور فشار و واحد مراقب، کلکتورتقسفشا جیگ

، MDF هیچرخدار با رو یفلز زیم زر،یعدد،  ب 8 گنالیچراغ س چ،ییسو کرویم ،یکنترل دب ری، شORو

 یجانب زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تینگهدارنده ماژول ها، قابل یومینیآلوم میفر



 
 - EP103کیدرولیده الکتروهآموزن

 
78 

900.000.000 

راه دهنده  یرهای، شLGساخت شرکت  PLC، )پنج آمپر( V 24 هیمنبع تغذ ،یکیدرولیالکترو پمپ ه

 یدهایرله، انواع کل چ،یانواع سوئ ک،یدو سر تحر کیدرولیه لندریس ،یو برق یدست یکیدرولیه

Start-Stop ریش ال،یس میفشار و واحد مراقب، کلکتورتقسفشار، رگوالتور  جیگ ،یو قطع اضطرار 

 می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم زر،یعدد،  ب 8 گنالیچراغ س چ،ییسو کرویم ،یکنترل دب

 یشلنگ ها زات،یچرخدار با صفحه سوراخدار جهت نصب تجه زینگهدارنده ماژول ها، م یومینیآلوم

 رابط

 عتیـاتوماسیون صن یها شگاهیآزما
Industrial Automation Labs 

 
 PLC logo  AI101 - 16853 79 آموزنده

118.000.000 

عدد،  6به تعداد  1و 0فرمان  یدهایکل تال،یجید یخروج 8و  تالیجید یورود 8لوگو با  یال س یپ

 زریعدد ب کی، PLC یخروج شیجهت نما گنالی، هشت عدد چراغ س)سه آمپر( V 24  هیمنبع تغذ

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میجهت اعمال فرمان، فر چییسو کروی، مPLC یخروج شیجهت نما

 
 PLC S7-300  AI104 - 16883 80 آموزنده

652.000.000 

عدد،  6به تعداد  1و 0فرمان  یدهایکل تال،یجیآنالوگ و د یها یو خروج یبا ورود S7-300 یال س یپ

 زریعدد ب کی، PLCیخروج شیجهت نما گنالیس ، هشت عدد چراغ)سه آمپر( V 24  هیمنبع تغذ

 یخازن ،ینور یمجاورت یسنسورها ،یو قطع اضطرار Stop-Start یدهای، کلPLCیخروج شیجهت نما

اتصال به  تیبا قابل یکی، رابط گرافNCو  NO یبا کنتاکت ها یعدد رله کمک 8)آسنکرون(،  ییو القا

PLCهیچرخدار با رو یفلز زی، م MDFنگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم می، فر 

 
 PLC LG  AI105 - 16895 81 آموزنده

182.000.000 

عدد،  6به تعداد  1و 0خروجی دیجیتال، کلیدهای فرمان  6ورودی دیجیتال و  8ال اس با  یال س یپ

، یک عدد بیزر PLC، هشت عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی )سه آمپر( V 24  هیمنبع تغذ

و قطع اضطراری، میکروسوییچ جهت اعمال فرمان،  Stop-Start، کلیدهای PLCخروجی  جهت نمایش

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم مییک عدد رله کمکی، فر

 
 AI106 - PLC S7-300 16896 82  آموزنده پیشرفته

660.000.000 

300-7 PLC S عدد، منبع   6به تعداد  1و 0فرمان  یدهایکل تال،یجیآنالوگ و د یها یو خروج یبا ورود

جهت  زریعدد ب کی، PLC یخروج شیجهت نما گنالی، هشت عدد چراغ س)سه آمپر( V 24  هیتغذ

 ،یو خازن ینور یمجاورت یسنسورها ،یو قطع اضطرار  Stop-Start یدهای، کلPLC یخروج شینما

ساز چراغ  هی، شبPLCه اتصال ب تیبا قابل یکی، رابط گرافNCو  NO یبا کنتاکت ها یکمک لهعدد ر 8

ساز آسانسور سه طبقه با  هی، شبV 24 یچراغ دو حالته با ولتاژ کار 4چراغ سه حالته و  4با  ییراهنما

 می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی، مV24  یو موتور محرک با ولتاژ کار چیکروسوئیم 3 د،یکل 6

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم

 
 AI108 - PLC S7-300 16884 83 با یآموزنده شبکه صنعت



1.213.000.000 

300-7 PLC Sشبکه یسازادهیپ تیبا قابلPROFIBUS-DPعدد، منبع  6به تعداد  1و 0فرمان  یدهای، کل

جهت  زریعدد ب کی،  PLCیخروج شیجهت نما گنالیهشت عدد چراغ س ،)سه آمپر( V24  هیتغذ

جهت اعمال فرمان، عدد  چییسو کرویم ،یع اضطرارو قط Stop-Start یدهای، کلPLC یخروج شینما

رابط  ،یانیو جر یآنالوگ ولتاژ یورود یسه فاز با فرمان ها نورتریا مر،یعدد تا کیو  یرله کمک

، MDF هیچرخدار با رو یفلز زیاسب سه فاز، م کی یکی، موتور الکترPLCاتصال به تیبا قابل یکیگراف

 ها نگهدارنده ماژول یومینیآلوم میفر

 
 AI109 - 16963 84 یوتریآموزنده کنترل کامپ

170.000.000 

 یو خروج یبا ورود  LABVIEWو نرم افزار  MATLABنرم افزار  SIMULINK طیاتصال به مح تیقابل

، هشت )سه آمپر( V24  هیعدد، منبع تغذ 6به تعداد  1و 0فرمان  یدهایکل تال،یجیآنالوگ و د یها

 کروی، م PLCیخروج شیجهت نما زریعدد ب کی،  PLCیخروج شیماجهت ن گنالیعدد چراغ س

 ،ینور یمجاورت یسنسورها ،یو قطع اضطرار Stop-Start یدهایفرمان، کل الجهت اعم چییسو

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میفر ،یعدد رله کمک کی)آسنکرون(،  ییو القا یخازن

 
 AI110 - 16894 85یصنعت نگیتوریآموزنده مان

220.000.000 

HMI  وPLC DELTA یسرSX هیعدد، منبع تغذ 6به تعداد  1و 0فرمان  یدهای، کل V 24 )سه آمپر( ،

 کروی، م PLCیخروج شیجهت نما زریعدد ب کی،  PLCیخروج شیجهت نما گنالیهشت عدد چراغ س

 ،ینور یمجاورت یسنسورها ،یو قطع اضطرار Stop-Start  یدهایجهت اعمال فرمان، کل چییسو

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میفر ،یعدد رله کمک 8)آسنکرون(،  ییو القا یخازن

 
 AI113 - 16911 86 هیپا قیآموزنده ابزار دق

270.000.000 

 چ،یطرفه، انواع سوئ کی لندری، س5/2و  3/2 یکیراه دهنده پنومات یرهای، انواع ش24V 5A هیمنبع تغذ

فشار، رگوالتور فشار و واحد  جیگ ،یو قطع اضطرار Start-Stop یدهاینواع کلا چ،ییسو کرویرله و م

 یخازن ،ینور یمجاورت یمتر، سنسورها یمولت ،یکنترل دب ریفشرده، ش یهوا میمراقب، کلکتورتقس

 یومینیآلوم میاسب به همراه سنسور سرعت، فر کیو موتور سه فاز  نورتری)آسنکرون(، ا ییو القا

 هاولنگهدارنده ماژ

 
 AI114 - 16919 87یلیتکم قیآموزنده ابزار دق

519.000.000 

PLC  وHMI یاز سر DELTA SXهی، منبع تغذ  V24 )یکیراه دهنده پنومات یرهای،  انواع ش)پنج آمپر 

و قطع  Stop-Start  یدهایانواع کل چ،ییسو کرویرله و م چ،یطرفه، انواع سوئ کی لندری، س2/5و  2/3

 ،یکنترل دب ریفشرده، ش یهوا میفشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب، کلکتورتقس جیگ ،یاضطرار

اسب  کیو موتور سه فاز  نورتری)آسنکرون(، ا ییو القا یخازن ،ینور یمجاورت یمتر، سنسورها یمولت

، سروو W 360 یعدد المنت حرارت 9به همراه  KW1 به همراه سنسور سرعت، کنترل کننده توان 

ک، یاز نوع آتون PIDکنترل کننده  ی، ماژول صنعتENCODERبه همراه  W  250 ویسروو درا موتور و

نگهدارنده  یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زیم )یک آمپر(، V 30 تا 0 ریمتغ  هیمنبع تغذ

 ماژول ها

 
 AI117 - 16988 88یصنعت یوهایآموزنده کنترل درا

491.000.000 
PLC  وHMI  از سریSX DELTA  منبع تغذیه ، V24 )میکروسوییچ، مولتی متر، یک عدد  ،)سه آمپر

و قطع اضطراری، یک عدد  Start-Stopتایمر آنالوگ، اینورتر به همراه سنسور سرعت، انواع کلیدهای 



 یومینیآلوم می، فرMDF هیچرخدار با رو یفلز زی، مAC، سرو درایو به همراه سرو موتور 24Vرله 

 دارنده ماژول هانگه

 الکترونیک آنالوگ یها شگاهیآزما
Analog Electronic Labs 

 
 AE100 - 33664 89مجتمع یآموزنده مدارها

67.000.000 

 ای یبه آنالوگ به صورت تک تالیجید گنال،یس لیگام و تبد 256 ای bit 8 آنالوگ به  گنالیس لیتبد

، XX79و  XX78 یسر یتجار یرگوالتورها ،یز نورمدار جدا سا ،یکننده تفاضل تیتقو ،یتفاضل

کننده  تیبر تقو یمبتن یکاهنده، مدار مجتمع ضرب کننده، مدارات کاربرد نگیچیرگوالتور سو

و  KHz200  تا Hz 10 یژنراتور با فرکانس خروج گنالیس، V 12±و  ±5ثابت   هیمنبع تغذ ،یاتیلعم

 یو مثلث یمربع ،ینوسیس یشکل موج ها دیتول

 
 AE101 - 33680 90پالس کیتکن یآموزنده مدارها

94.000.000 

آستابل، منو  یآستابل، ب براتوریو ی، مولتRCفعال  ریغ ری، انتگرال گRLو RCفعال  ریغ ریمشتق گ

 ستور،یبرترانز یآستابل، منو آستابل مبنت یآستابل، ب براتوریو ی، مولتOPAMPبر یآستابل مبنت

 گنالیس لیگام و تبد 256 ای bit 8آنالوگ به  گنالیس لی، تبدOPAMPبر  یمبتن گریتر تیاشم

ژنراتور با فرکانس  گنالیس ،V 12±و  ±5ثابت  هیمنبع تغذ ،یتفاضل ای یبه صورت تک تالیجید

 ، یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تول KHz200  تا Hz 10  یخروج

 
 1AE102 - 33724 91یکیالکترون یآنالوگ، مدارها کیآموزنده الکترون

67.000.000 

 کی یکننده ها تیانواع تقو دان،یاثر م ستوریترانز ،یدو قطب ستوریترانز ،یکاربرد یودیمدارات د

 دیو تول KHz200  تا Hz 10  یژنراتور با فرکانس خروج گنالیس ،V 12±و  ±5ثابت   هیطبقه، منبع تغذ

 یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س

 
 2AE103 - 33936 92یکیالکترون یآنالوگ، مدارها کیالکترونآموزنده 

76.000.000 

 کی یکننده ها تیانواع تقو دان،یاثر م ستوریترانز ،یدو قطب ستوریترانز ،یکاربرد یودیمدارات د

 دیو تول KHz200  تا Hz 10  یژنراتور با فرکانس خروج گنالیس، V 12±و  ±5ثابت   هیطبقه، منبع تغذ

 یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س

 
 3AE104 - 33937 93یکیالکترون یآنالوگ، مدارها کیآموزنده الکترون

93.000.000 

 یآنها، پاسخ فرکانس یرفتار فرکانس یو بررس یستوریطبقه و چند طبقه ترانز کی یکننده ها تیتقو

   یور با فرکانس خروجژنرات گنالیس، V 12±و  ±5ثابت   هیشده، منبع تغذ دبکیف یکننده ها تیتقو

Hz 10 تا  KHz200  قدرت کالس  یستورهایترانز ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیتولوB , A  و

ABو رفتار آنها یاتیعمل یکننده ها تیتقو کر،ی، اسپ 

 
 AE105 - 33942 94یکیالکترون یآموزنده مدارها

113.000.000 

 گنالیس ،V 12±و  ±5ثابت هی، منبع تغذRCفعال  ریغ ری، انتگرال گRLو  RCفعال  ریغ ریمشتق گ

 تیتقو ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تول KHz200  تا Hz 10    یژنراتور با فرکانس خروج

 تیتقو یرکانسآنها، پاسخ ف یرفتار فرکانس یو بررس یستوریطبقه و چند طبقه ترانز کی یکننده ها

 Hz 10   یژنراتور با فرکانس خروج گنالیس، V 12±و  ±5ثابت  هیشده، منبع تغذ دبکیف یکننده ها



و رفتار آنها،  یاتیعمل یکننده ها تیتقو ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تول KHz200  تا

کاهنده،  نگیچیسو ررگوالتو، XX79و  XX78 یسر  یسر یتجار یرگوالتورها  ،یمدار جدا ساز نور

 مدار مجتمع ضرب کننده

 
 AE106 - 43418 95یکیالکترون یآموزنده جامع مدارها

125.000.000 

 گنالیس ،V 12±و  ±5ثابت  هی، منبع تغذRCفعال  ریغ ری، انتگرال گRLو  RCفعال  ریغ ریمشتق گ

 تیتقو ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیتولو  KHz200  تا Hz 10    یژنراتور با فرکانس خروج

 تیتقو یرکانسآنها، پاسخ ف یرفتار فرکانس یو بررس یستوریچند طبقه ترانز طبقه و کی یکننده ها

 یرگوالتورها ،یو رفتار آنها، مدار جدا ساز نور یاتیعمل یکننده ها تیشده، تقو دبکیف یکننده ها

 کاهنده، مدار مجتمع ضرب کننده نگیچیسو ررگوالتو، XX79و  XX78 یسر  یسر یتجار

 
 BE104 -  96یکارگاه مدار چاپ

54.000.000 
(، پودر پاک میسد کربناتی، طلق ترنسپرنت، پودر ظهور )بUVمحفظه با نور  ،یمس بریف نت،یورق لم

 متفاوت مته یزهایبا سا لیدر د،یوان اس ،یمدار چاپ دیاس نت،یکننده لم

 
 BE106 – SMDزاتیکارگاه تجه
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54.000.000 
 کروکنترلریم یبرد آموزش ،یمتر، سشوار صنعت یفاوت، مولتمت یبا نوک ها هیگرم، هو یهوا تریه

AVR 

 الکترونیک دیجیتال یها شگاهیآزما
Digital Electronic Labs 

 
 DL101 - 19393 98یآموزنده مدار منطق

59.000.000 

 PULSE و DIP SWITCH، انواع AND ،OR ،NAND ،NOR ،XOR ،XNORیمنطق یها تیانواع گ

SWITCHیفالپ ها پیلی، ف JK  وDو  نییفرکانس پا ریپالس متغ یپلکسر، مولدها یو مالت کدری، د

کنترل  یولت، المان ها 3/3و -12+ و 12و  -5+ و 5پروب و ولت متر، منابع ولتاژ  کیفرکانس باال، الج

 کسیو سون سگمنت و دات ماتر LED: شونده

 
 1DL102 - 19487 99تالیجید یها ستمیآموزنده س

59.000.000 

FPGA  تالیجیبا تراشه دPQ208-3S400کیو فرکانس باال، الج نییفرکانس پا ریپالس متغ ی، مولدها 

و سون  LEDکنترل شونده:  یولت، المان ها 3/3و -12+ و 12و  -5+ و 5پروب و ولت متر، منابع ولتاژ 

 کسیسگمنت و دات ماتر

 
 DL103 - AVR 19488 100کروکنترلریآموزنده  م

56.000.000 

و فرکانس  نییفرکانس پا ریپالس متغ ی، مولدها2.0USBبه همراه کانکتور  AVR کروکنترلریپروگرمر م

کنترل شونده:  یولت، المان ها 3/3و -12+ و 12و  -5+ و 5پروب و ولت متر، منابع ولتاژ  کیباال، الج

LED کسیو سون سگمنت و دات ماتر 

 
 DL104 - ARM 19490 101 کروکنترلریآموزنده  م



55.000.000 

فرکانس  ریپالس متغ ی، مولدها 2.0USB، کانکتور  1768LPCمدل  ARM کروکنترلریم برد راه انداز 

 یولت، المان ها 3/3و -12+ و 12و  -5+ و 5پروب و ولت متر، منابع ولتاژ  کیو فرکانس باال، الج نییپا

 کسیو سون سگمنت و دات ماتر  LEDکنترل شونده: 

 
 DL105 - PLC 19495 102 کروکنترلریآموزنده  م

61.000.000 

PIC کروکنترلریبا م PIC16F887Aپروب  کیو فرکانس باال، الج نییفرکانس پا ریپالس متغ ی، مولدها

و سون سگمنت  LEDکنترل شونده:  یولت، المان ها 3/3و -12+ و 12و  -5+ و 5و ولت متر، منابع ولتاژ 

 کسیو دات ماتر

 
 DL106 - 19500 103 2تالیجید یها ستمیآموزنده س

88.000.000 

FPGA تالیجیبا تراشه د  PQ208-3S400 کروکنترلریم برد راه انداز ARM  1768مدلLPC   پروگرمر

 -5+ و 5پروب و ولت متر، منابع ولتاژ  کی، الجPIC16F887A کروکنترلریبام  AVR PIC کروکنترلریم

 کسیو سون سگمنت و دات ماتر LEDکنترل شونده:  یت، المان هاول 3/3و -12+ و 12و 

 
 DL107 – DSP 19602 104 تالیجید یها گنالیآموزنده پردازش س

116.000.000 

DSP2812 با پردازندهS2320FTM پروب  کیو فرکانس باال، الج نییفرکانس پا ریپالس متغ ی، مولدها

و سون سگمنت  LEDکنترل شونده:  یولت، المان ها 3/3و -12و + 12و  -5+ و 5و ولت متر، منابع ولتاژ 

 کسیو دات ماتر

 
 CI101 - 19938 105 یریو اندازه گ یکیالکتر یمدارها شگاهیآزما زیم

407.000.000 
 تال،یجید-ژنراتور آنالوگ گنالیآنالوگ، س لوسکوپی، اسACهیکاناله، منبع تغذ کی DC هیمنبع تغذ

 MDF هیقفل شونده و رو یبا چرخ ها زید بورد، ممتر، بر یدو عدد مولت

 
 CI102 - 19949 106کیالکترون شگاهیآزما زیم

450.000.000 
 یعدد مولت کیژنراتور،  گنالیعدد س کی تال،یجید لوسکوپیعدد اس کیدو کاناله،   DC هیمنبع تغذ

 MDF هیقفل شونده و رو یبا چرخ ها زیمتر، برد بورد، م

 
 CI103 - 43491 107یریو اندازه گ یکیالکتر یمدارها شگاهیآزما زیم

53.000.000 

آنالوگ،  لوسکوپیاستاندارد اس یریکاناله، محل قرارگ کی DC هیاستاندارد منبع تغذ یریمحل قرارگ

قفل شونده و  یبا چرخ ها زیبرد بورد، م تال،یجید-ژنراتور آنالوگ گنالیاستاندارد س یریمحل قرارگ

 MDF هیرو

 مخابرات یها شگاهیآزما
Communication Labs 

 
 TC101 - 20730 108مخابرات آنالوگ شگاهیآموزنده آزما

255.000.000 

 گنالیبا س AM ، مدوالتور/دمدوالتورKHz20 تا  KHz 2 حامل   گنالیبا س FMمدوالتور/دمدوالتور 

 MHz تا   KHz 500 حامل  الگنیبا س DSB-SC & SSB، مدوالتور/دمودالتور MHz 2تا  KHz 100 حامل 

 KHz500 ساز  نوسان یدی، فرکانس تولMHz 5.1 تا   KHz 1 یبا فرکانس کار PLL، سازنده فرکانس 1

 گذرباال لتریف ی، محدوده فرکانسKHz 10تاdb3KHz 1گذرنییپا لتریف ی، محدوده فرکانسMHz10   ات

db    3  Hz 800 KHz8ثابت هی، منبع تغذ V  5، V5-   ،V12+  ، V 12 -ژنراتور با فرکانس  گنالی، س



 هدارندهنگ یومینیآلوم میفر ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تول KHz   200 تاHz 10 یخروج

 ماژول ها

 
 TC102 - 20830 109تالیجیمخابرات د شگاهیآموزنده آزما

294.000.000 

  Hz 500 صوت دمدوله شده( گنالیو سKHz 1تاHz 500صوت مدوله شده ) گنالیبا س PWMمدوالتور 

، 7KHzحامل   گنالیبا فرکانس س PSK/QPSK تالیجی، مدوالتور/دمودالتور دHz 700 تا  

 ASK، مدوالتور/دمدوالتور KHz  10 تا KHz  1 مدوله شده گنالیبا فرکانس س ASKمدوالتور/دمدوالتور 

 لیگام و تبد 256 ای8Bitآنالوگ به  گنالیس لی، تبدKHz  10 تاKHz 1مدوله شده گنالیس نسبا فرکا

-V  5  ، V  5 ثابت هیکد منچستر، منبع تغذ کدیانکد/د ،یتفاضل ای یبه صورت تک تالیجید گنالیس

 ، V  12+  ، V 12 - یژنراتور با فرکانس خروج گنالی، سHz 10 تاKHz 200ینوسیشکل موج س دیو تول، 

 ده ماژول هانگهدارن یومینیآلوم میفر ،یو مثلث یمربع

 
 TC103 – FM/AM 20841 110دامنه و فرکانس ونیآموزنده مدوالس

245.000.000 

 تا   MHz 88  یبا محدوده فرکانس  FM رندهی، گ7.10MHzمتوسط یانیبا فرکانس م FMفرستنده 

MHz  108  فرستنده ،AM  یبا فرکانس کار  MHz  1رندهی، گ AM  یبا فرکانس کار  KHz  535  تا 

KHz  1605هی، منبع تغذ  V  5 ، V  5 -  ، V 12 + ،V 12-  یخروج یژنراتور با فرکانس خروج گنالیسHz 

 نگهدارنده ماژول ها یومینیآلوم میفر ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تول KHz  200 تا 10

 
 TC105 - 43442 111تالیجیمخابرات آنالوگ و د شگاهیآموزنده آزما

481.000.000 

 گنالیبا سAM، مدوالتور/دمدوالتور  KHz  20 تا  KHz  2 حامل  گنالیبا س FMمدوالتور/دمدوالتور 

   MHz تا KHz  500 حامل گنالیبا س DSB-SC & SSB، مدوالتور/دمودالتور MHz  2 تا KHz 100حامل 

 KHz  500 ساز نوسان یدی، فرکانس تول MHz   5.1 تا KHz  1 یبا فرکانس کار PLL، سازنده فرکانس 1

 گذرباال لتریف یمحدوده فرکانسKHz 10تاdb3KHz 1گذرنییپا  لتریف ی، محدوده فرکانسMHz  10  ات

db    3  Hz 800  KHz،8 ثابت هیمنبع تغذ V  5  ، V5-  ، V  12+ ، V 12 -ژنراتور با فرکانس  گنالی، س

گنال یبا س PWMمدوالتور  ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تولKHz 200تا  Hz  10یخروج

، Hz  700 تا   Hz  500 صوت دمدوله شده( گنالیسو  KHz  1تا  Hz  500 صوت مدوله شده

، مدوالتور/دمدوالتور KHz   7 حامل گنالیبا فرکانس س PSK/QPSK تالیجیمدوالتور/دمودالتور د

ASK مدوله شده گنالیبا فرکانس س KHz  1 تا KHz  10ر/دمدوالتور ، مدوالتوASK گنالیبا فرکانس س 

به  تالیجید گنالیس لیگام و تبد 256 یاBit8آنالوگ به  گنالیس لی، تبدKHz  10 تاKHz 1همدوله شد

، - V  5  ، V5-  ، V  12+ ، V 12 ثابت  هیکد منچستر، منبع تغذ کدیانکد/د ،یتفاضل ای یصورت تک

 میفر ،یو مثلث یمربع ،ینوسیشکل موج س دیو تولKHz 200تا Hz 10یژنراتور با فرکانس خروج گنالیس

 MDF هیچرخدار با رو یفلز زینگهدارنده ماژول ها، م یومینیومآل

 تاسیسات یها شگاهیآزما
Installation Labs 

 
 EW100 - 44824 112 یآموزنده کارگاه برق خانگ

151.000.000 
راه  مریتا ،یبیصل یدهایکل ل،یتبد یدهایکل دوپل، یدهایتک پل، کل یدهایکل ،یکنتور تک فاز خانگ

 یرشته ا یو درب باز کن، المپ فلورسنت و المپ ها یریتصو فونیپله و فتوسل، آ

 
 EW101 - 21782 113 یو صنعت یآموزنده کارگاه برق خانگ



294.000.000 

نفر،  4مان کار همز تیقابل ،یبرق صنعت گریو طرف د یطرف برق خانگ کیکار دو طرفه شامل  زیم

 یریتصو فونیراه پله و فتوسل، آ مریتا ،یبیصل ل،یتک پل، دوپل، تبد یدهای،کلیکنتور تک فاز خانگ

 ادهیپ امکان مر،یکنتاکتورها، تا ،یصنعت یرله ها ،یرشته ا یو درب باز کن، المپ فلورسنت و المپ ها

 – ستاره و چپگرد – راستگرد ،استاپ –استارت  لیاز قب یکاربرد یکنتاکتور-انواع مدارات رله یساز

 مثلث

 
 CO100- 43509 114 آموزنده مدار فرمان

205.000.000 

متنوع،  یمرهایمحافظ جان، تا ،یاتورینیم ،یاستارت، شاست-استپ ،یغلطک یدهایانواع کل

 یراهنما ندر،یف یرله ها ،یصنعت یها نالیترم قیاتصاالت از طر گنال،یس یکنتاکتورها، چراغ ها

 یانواع مدارات فرمان کاربرد یساز ادهیامکان پ زات،یال به تجهاتص

 
 PH101 -  115 تهیسیالکتر کیزیآموزنده ف

141.000.000 

متنوع و  یبا رنج ها یبانک خازن ر،یمتنوع و متغ یبا رنج ها یبانک مقاومت ،یخواص مقاومت یبررس

نگهدارنده  یومینیآلوم می، فرAC  هیبع تغذ، من DCهیمتنوع، منبع تغذ یبا رنج ها یبانک سلف ر،یمتغ

 ماژول ها

 
 WW100 - 22013 116 یچیپ میآموزنده کارگاه س

130.000.000 

مختلف، اتو  یزهایدر سا EIهسته  چ،یپ نیمختلف، بوب یزهایدر سا یالک میس چ،یکالف پ

 ییموتور القا رومتر،کیم ،یچیپ می)آسنکرون( سه فاز جهت س ییترانسفورماتور سه فاز، موتور القا

 ولت متر و آمپر متر م،یلح میو س هیهو ،یچیپ می)آسنکرون( تک فاز جهت س

 
 WW101 - 21930 117 آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل

 انواع گلند انواع سر کابل، انواع مفصل ،یانواع کابل، انبر پرس دست ک،یدرولیانبر پرس ه 81.000.000

 
 WW102 - 21870 118 یکیلکترا ساتیآموزنده تاس

327.000.000 
اتومات همراه  دیکل مر،یانواع تا ،ییتابلو یریگاندازه زاتیتجه ،یصنعت یهانالیترم ن،یتابلو برق دو کاب

 یاتورینیم لیر یبر رو زاتینصب تجه متا،یو ب یسه رنگ، کنتاکتور با رله کمک یهابا شمش

 SH100  - 43510 119 آموزنده خانه هوشمند پایه

445.000.000 

کانال، بار المپی،سنسور حرکتی  6،کلید پل لمسی 640mAآمپر، منبع تغذیه 16کانال  12رله هوشمند 

 می، فرKNX، محافظ جان مینیاتوری، رابط کامپیوتر به باس KNXو لوکس، رابط کلید سنتی به 

 نگهدارنده ماژول ها

 SH101  - 45687 120 پیشرفتهآموزنده خانه هوشمند 

590.000.000 

کانال، بار المپی،سنسور حرکتی  6،کلید پل لمسی 640mAآمپر، منبع تغذیه 16کانال  12رله هوشمند 

 می، فرKNX، محافظ جان مینیاتوری، رابط کامپیوتر به باس KNXو لوکس، رابط کلید سنتی به 

 نگهدارنده ماژول ها

 
 ET109 - 43511 121 تلفن ستمیکارگاه س

 برق و سوکت تلفن زیماژول پر تر،یتلفن، مودم، اسپل یگوش 117.000.000



 
 ET110- 43512 122 یآنتن مرکز ستمیکارگاه س

 گنالیکننده س تیتقو تر،یسنج، اسپل گنالیس گنال،یکننده س تی، تقوVHF، آنتن UHFآنتن  120.000.000

 
 ET111 - 43513 123  یریو تصو یصوت فونیکارگاه آ

131.000.000 
محافظ جان  ،یریتصو فونیآ هیدرباز کن، ترانس تغذ ،یریتصو یگوش ،یریتصو فونیپنب پشت در آ

 تکفاز یاتورینیم وزیو ف

 
 ET112 - 43514 124 مدار بسته نیکارگاه دورب

144.000.000 LCDیمودم، ماژول مرکز ن،ی، دورب DVR 

 
 - ET113 یصوت ستمیکارگاه س

 
125 

 یصوت ستمیس یماژول مرکز کروفن،یبرق، م زیبلندگو، ماژول پر متر،یمولت 146.000.000

 ET115 -  126 ضد سرقت ستمیکارگاه س 

150.000.000 
حرکت و لرزش،  صیتشخ یتلفن و برق ماژول ها، سنسورها هیضد سرقت، ماژول تغذ یماژول مرکز

 هشدار ریپدال و آژ

 
 ET116 - 43516 127 قیاعالم حر ستمیکارگاه س

160.000.000 
 یاضطرار دیآن در دو نوع متفاوت، کل شگریگاز و نما صیسنسور تشخ ر،یآدرس پذ قیپنل اعالم حر

 قیاعالم حر یهشدار نور ریآز ق،یاعالم حر

 تجهیزات جانبی
Accessories 

 - A2 کابل رابط تمام عایق 
 128 

455.000 
 انی،امکان عبور جر قی.تمام عاردیگیماژول ها مورد استفاده قرار م نیارتباط ب یجهت برقرار ینر شیف

 قیمتنوع، تماما عا ی،در چهار رنگ متفاوت و اندازه ها 10Aتا 

 - A1 میز چرخ دار 
 129 

20.000.000 
. ردیگیبرق مورد استفاده قرار م یهااستاندارد و اتصال کابل میفر یریدار، جهت قرار گکار چرخ زیم

 cm 85، ارتفاع  155cm×77، ابعاد صفحه  MDF یهیضد خش، رو کیبرق، رنگ استات زیپر 5 یدارا

 - A0 فریم 
 130 

8.000.000 
طبقات ازجنس  ،یفلز یها هیپا باشد،یها ماستاندارد نگهدارنده ماژول میفر ز،یتجه نیا

 ضد خش کیاستات وم،رنگینیآلوم

 - A16 اسیلوسکوپ 
 131 

 و ضبط تابع شکل موج لتریپارامتر ف 32خودکار  یریمگا هرتز اندازه گ 20باند  یهنا 

 - A17 سیگنال ژنراتور 
 132 



 

هرتز، شکل موج های  28/0+ دقت فرکانس  تالیجیمگاهرتز د 3هرتز تا  28/0فانکشن ژنراتور از 

 p-pتا  mV  p-p 10 ی، رنج دامنه خروجTTLاستاندارد  گنالیو س ی، مربع ی، مثلث ینوسیس یخروج

10V 

 - A18 مولتی متر 
 133 

 فرکانس و مقاومت ان،یولتاژ، جر یریاندازه گ تیقابل 

 - A19 منبع تغذیه 
 134 

 آمپر 1ولت ثابت  12ولت و  5 تال،یجیآمپر د 3ولت  30تک  ریمتغ هیمنبع تغذ 

 - A20 کابل رابط نری 250.000
 

135 

180.000  

 A21 – IDC کابل رابط 
 136 

310.000  

 137 43229 فانکشن متر سه فاز یمولت 

22.500.000 

فاز ولتاژ و توان، اختالف بیانواع توان، ضر ان،یولتاژ، جر لیشبکه از قب یپارامترها یریگجهت اندازه

 میسه فاز به همراه س یها تیکم یریاندازه گ تی.، قابلردیگیفرکانس و... مورد استفاده قرار م ان،یجر

 V  400، A  5 یریگان اندازهیو پسفاز، ولتاژ و جر شفازیپ یتوان ها بیضر یریازه گاند تینول، قابل

 متر یلیم 96در  96 زی، ساHz  60 تاHz 40 یریفرکانس اندازه گ

 
 

 138 43255 فازور ریاندازه گ 

9.300.000 

انتقال مورد خط  کیقدرت در  هیزاو یریگاختالف فاز دو ولتاژ متفاوت و اندازه یریگجهت اندازه

فاز، پس و فاز  شیاختالف فاز پ یریگاندازه تیهرتز، قابل 50: یفرکانس کار رد،یگیاستفاده قرار م

 یریگولتاژ اندازه ها،اختالف فاز ولتاژ شگرینما ،یانتخاب مرجعفاز نسبت به ولتاژ محاسبه اختالف

 mm 96در  96 زیولت، سا 220حداکثر: 

 139 43257 پالس متر/سرعت سنج 

9.300.000 
دور  ییاز سنسور القا DB9 یشود، ورود یمحاسبه دور موتور/ ژنراتور به کار گرفته م یدستگاه برا نیا

 متر یلیم 96در  96 زیسا لوسکوپ،یاس یپالس برا یموتور، خروج

 یرله حفاظت فرکانس 
 140 

22.000.000 

فرکانس  راتییسفورماتور و ژنراتور در برابر تغتران لیاز قب زاتیتجه یماژول جهت حفاظت فرکانس نیا

 میامکان تنظ ،یریگجهت اندازه CTعدد  3فاز، حفاظت فرکانس سه رد،یگیمورد استفاده قرار م

 متر یلیم 96در  96 زیرله، سا یپارامترها یتالیجید

 رله سنکروچک 
 141 



 

22.000.000 

 رد،یگیتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار مو نظارت بر سنکرون بودن ژنرا یماژول جهت بررس نیا

 زیرله، سا یپارامترها یتالیجید میامکان تنظ ،یریگجهت اندازه PTعدد  3فاز، حفاظت سنکرون بودن سه

 mm 96در  96

 سه فاز کیسنکرون ساز اتومات 
 142 

22.000.000 
سنکرون  دیرد،کلیگیاده قرار مژنراتور سنکرون با شبکه مورد استف یماژول جهت سنکرون ساز نیا

 متر یلیم 96در  96 زیفازها، سا بیترت میجهت تنظ 400V یرشته ا گنالیفاز، سه چراغ سسه یساز

 فرکانس متر 
 143 

22.000.000 
تا  35 یریگفرکانس اندازه رد،یگیفرکانس مورد استفاده قرار م قیدق یریگماژول جهت اندازه نیا

70Hz420تا  100 ی، ولتاژ کارV متر یلیم 96در  96 زی، سا 

 144 43258 گشتاور سنج 

22.000.000 
 یم شیاستاندارد نما یمقدار گشتاور را بر حسب واحدها ک،یزوالکتریبا استفاده از اطالعات سنسور پ

 متر یلیم 96در  96 زیدهد. سا

 متر سه فاز یمولت 
 145 

22.000.000 

.، ردیگیو فرکانس مورد اسببتفاده قرار م انیولتاژ، جر لیاز قبشبببکه  یپارامترها یریگجهت اندازه
 400V  ،5A یریگاندازه انینول، ولتاژ و جر میسببه فاز به همراه سبب یها تیکم یریاندازه گ تیقابل

 متر یلیم 96در  96 زی، سا60Hzتا  40Hz یریفرکانس اندازه گ

 PIDکنترل کننده  
 146 

22.000.000 
 تیکنترل کننده، قابل بیضرا یدست میآمپر، تنظ یلیم 20-0ولت و  10-0ندارد استا یو خروج یورود

 متر یلیم 96در  96 زی، ساPIDکنترل روشن خاموش و 

 147  متر یف نوسیکس 

22.000.000 

 یها تیکم یریاندازه گ تی. قابلردیگیم توان مورد اسببتفاده قرار بیپارامتر ضببر یریگجهت اندازه
س سا شفازیپ یتوان ها بیضر یریاندازه گ تینول، قابل میسه فاز به همراه  سفاز،   96در  96 زیو پ

 متر یلیم


