
  SG2( تکو سری Mini Plcلیست قیمت رله های هوشمند ) 

 

19/6/96تاریخ به روز رسانی:   

 فروشگاه موتور درایو

 مدل مشخصه فنی )تومان( قیمت

 10HR-A قابل افزایش - ACولت  220- رله ای  -خروجی  4ورودی  6 310,000

 12HR-D ورودی آنالوگ 2 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -رله ای  -خروجی  4ورودی  8 290,000

 PWM 12HT-Dورودی آنالوگ و خروجی  2 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -ترانزیستوری  -خروجی  4ورودی  8 290,000

 20HR-A قابل افزایش - ACولت  220- رله ای  -خروجی  8ورودی  12 420,000

 20HR-D ورودی آنالوگ 4 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -رله ای  -خروجی  8ورودی  12 400,000

 PWM 20HT-Dورودی آنالوگ و خروجی  4 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -ترانزیستوری  -خروجی  8ورودی  12 375,000

 RS-485 20VT-Dپورت سریال ورودی آنالوگ و  4 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -ترانزیستوری  -خروجی  8ورودی  12 400,000

 RS-485 20VR-Dپورت سریال ورودی آنالوگ و  4 –با ورودی سرعت باال - قابل افزایش - DCولت  24 -ی رله ا –خروجی  8ورودی  12 402,000

 AC  8ER-Aولت  220- رله ای  -خروجی  4ورودی  4ماژول افزایش  173,000

 DC  8ER-Dولت  24- رله ای  -خروجی  4ورودی  4ماژول افزایش  154,000

 DC  8ET-Dولت  24-  ترانزیستوری –خروجی  4ورودی  4ماژول افزایش  162,000

 PL01 کابل ارتباطی به کامپیوتر 80,000

 PM05 کارت حافظه جهت انتقال اطالعات 23,000

 MODBUS MBUSکارت پورت  40,000

44,000 Profibus PBUS 

42,000 Devicenet PMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انتی عیوب ناشی از تولید می باشدماه از تاریخ تولید شامل گار 12کلیه محصوالت به مدت 

تماس حاصل  021 – 56696151مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن  www.motordrive.irبه وبسایت  هجهت اطالع از مشخصات دستگا

 فرمایید.

 توضیحات تعداد مشخصه

I 12 رله ورودی 

Q 8 رله خروجی 

M,N 126 رله کمکی 

X 12 رله ورودی اکسپنشن 

Y 12 رله خروجی اکسپنشن 

R 31 ساعت و تاریخ 

C 31 کانتر 

C 2  کانترHigh Speed 

T 31 تایمر 

G 31 مقایسه کننده آنالوگ 

H 31 نمایشگر 

P 2 PWM 

I1,I2 4 ورودی آنالوگ 

http://www.motordrive.ir/

