




سیم رابطسیم رابطسیم رابط

Electrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic Protector Analoge & DigitalAnaloge & DigitalAnaloge & Digital

مدل          نام محصول          نوع مغزي          متراژ کابل

1161111

1161133

1161131

1161112
رابط 6 خانه

سرامیک

1/8 متر

3 متر

5 متر

1/8 متر

3 متر

5 متر

پلی کربنات

1161134

1161132

ارتدار

حداکثرجریان خروجی

16 آمپر



تهیه شده ازتهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه 

جهت جلوگیري از خطرات احتمالیجهت جلوگیري از خطرات احتمالی

تهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه 

جهت جلوگیري از خطرات احتمالی



دیجیتالمدل           کابلمتراژ نوع محصول

22201
محافظ 2 خانه

1/5 متر

5 متر

1/5 متر

آنالوگ

یخچال و فریزر

22205

22202

زمان تاخیرمحدوده کار کردحداکثرجریان خروجیولتاژ کارکرد

6-4 دقیقه245-175 ولت10 آمپر220 ولت

دیجیتالمدل           کابلمتراژ نوع محصول

22401
محافظ 4 خانه

1/5 متر

1/5 متر

آنالوگ

یخچال و فریزر
22402

دیجیتالمدل           کابلمتراژ نوع محصول

33304
محافظ یخچال و فریزر

1/5 متر

آنالوگ

کابلمتراژ نوع محصولمدل          

بدون سیم22211

محافظ  یخچال و فریزرمحافظ  یخچال و فریزرمحافظ  یخچال و فریزر

Electrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic Protector Analoge & DigitalAnaloge & DigitalAnaloge & Digital

ارتدار

3 متر22203
ارتدار

بدنه فلزي ارتدار

آنالوگدیجیتال

محافظ یخچال و فریزر
پریزخور ارتدار



تهیه شده ازتهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه 

جهت جلوگیري از خطرات احتمالیجهت جلوگیري از خطرات احتمالی

تهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه 

جهت جلوگیري از خطرات احتمالی





تهیه شده ازتهیه شده ازتهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه 





تهیه شده ازتهیه شده ازتهیه شده از

مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه مرغوبترین مواد اولیه 



Electrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic ProtectorElectrical & Electronic Protector Analoge & DigitalAnaloge & DigitalAnaloge & Digital

محافظ پکیجمحافظ پکیجمحافظ پکیج

کابلمتراژ نوع محصولمدل          

بدون سیم
محافظ  پکیج

22214

زمان تاخیرمحدوده کار کردحداکثرجریان خروجیولتاژ کارکرد

60-30 ثانیه245-175 ولت10 آمپر220 ولت

پریزخورارتدار

آنالوگدیجیتال







فتوسل ها بافتوسل ها بافتوسل ها با

 آمپر هاي متفاوت آمپر هاي متفاوت آمپر هاي متفاوت
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