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دسته بندی
کد قطعه شرح مختصر قیمت

XP10, Non-RTC
HMI از نوع 4.1" با صفحه غیر لمسی Mono Green LCD 192، قدرت تفکیکx64 Dot 12، کلیدهای عملیاتی 

DC 24 Vعدد، تغذیه 
 تومان332,000

XP10, RTC
HMI از نوع 4.1" با صفحه غیر لمسی Mono Green LCD 192، قدرت تفکیکx64 Dot 12، کلیدهای عملیاتی 

، پشتیبانی از ساعت و تقویمDC 24 Vعدد، تغذیه 
 تومان370,000

XP30-TTE/DC
HMI صفحه نمایش 5.7" با پنل لمسی ،TFT LCD 320، قدرت تفکیکx240 ،رنگ، تغذیه 256 پیکسل DC 24 V ،

Windows CEسیستم عامل 
 تومان712,000

XP30-BTE/DC
HMI صفحه نمایش 5.7" با پنل لمسی ،Mono Blue LCD 8، رنگ Gray Scale 320، قدرت تفکیکx240 ،پیکسل 

(مدل اقتصادی) Windows CE، سیستم عامل DC 24 Vتغذیه 
 تومان665,000

XP30-BTA/DC
HMI صفحه نمایش 5.7" با پنل لمسی ،Mono Blue LCD 8، رنگ Gray Scale 320، قدرت تفکیکx240 ،پیکسل 

Windows CE، سیستم عامل DC 24 Vتغذیه 
 تومان997,000

XP30-TTA/DC
HMI صفحه نمایش 5.7" با پنل لمسی ،TFT LCD 320، قدرت تفکیک 65,536، رنگx240 پیکسل، تغذیه DC 24 

V سیستم عامل ،Windows CE
 تومان1,235,000

XP40-TTE/DC
HMI صفحه نمایش 7.0" با پنل لمسی ،TFT LCD 800، قدرت تفکیک 256، رنگx480 پیکسل، تغذیه DC 24 V ،

Windows CEسیستم عامل 
 تومان1,045,000

XP40-TTA/DC
HMI صفحه نمایش 7.0" با پنل لمسی ،TFT LCD 800، قدرت تفکیک 65,536، رنگx480 پیکسل، تغذیه DC 24 

V سیستم عامل ،Windows CE
 تومان1,330,000

XP50-TTE/DC
HMI صفحه نمایش 8.4" با پنل لمسی ،TFT LCD 640، قدرت تفکیک 256، رنگx480 پیکسل، تغذیه DC 24 V ،

Windows CEسیستم عامل 
 تومان1,805,000

XP50-TTA/DC
HMI صفحه نمایش 8.4" با پنل لمسی ،TFT LCD 640، قدرت تفکیک 65,536، رنگx480 پیکسل، تغذیه DC 24 

V سیستم عامل ،Windows CE
 تومان2,090,000

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر محصول، روی کد قطعه آن کلیک کنید
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XP70-TTA/DC
HMI صفحه نمایش 10.4" با پنل لمسی ،TFT LCD 640، قدرت تفکیک 65,536، رنگx480 پیکسل، تغذیه 

DC24V سیستم عامل ، Windows CE
 تومان2,755,000

XP70-TTA/AC
HMI صفحه نمایش 10.4" با پنل لمسی ،TFT LCD 640، قدرت تفکیک 65,536، رنگx480 پیکسل، تغذیه 

AC100~240V سیستم عامل ،Windows CE
 تومان2,755,000

XP80-TTA/DC
HMI صفحه نمایش 12.1" با پنل لمسی ،TFT LCD 800، قدرت تفکیک 65,536، رنگx600 پیکسل، تغذیه 

DC24V سیستم عامل ، Windows CE
 تومان3,325,000

XP80-TTA/AC
HMI صفحه نمایش 12.1" با پنل لمسی ،TFT LCD 800، قدرت تفکیک 65,536، رنگx600 پیکسل، تغذیه 

AC100~240V سیستم عامل ، Windows CE
 تومان3,325,000

15" XP90-TTA/AC
HMI صفحه نمایش 15" با پنل لمسی ،TFT LCD 1024، قدرت تفکیک 65,536، رنگx768 پیکسل، تغذیه 

AC100~240V سیستم عامل ، Windows CE
 تومان3,610,000

XPO-EIMT Master از نوع الکتریکی، عملکرد RAPIEnetماجول توسعه شبکه   تومان794,000

XPO-PSEA Slave، عملکرد Profibusماجول توسعه شبکه   تومان965,000

XPO-COEA Slave، عملکرد CANopenماجول توسعه شبکه   تومان965,000

PMC-310S ، جهت بارگذاری برنامهPC-HMI و PC-PLCکابل ارتباط سریال بین   تومان78,000

XPO-USBC USB-USBکابل   تومان311,000

XPO-PS30 XP30 های سری HMIورق محافظ برای صفحه نمایش  Protection تومان52,000
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XPO-PS40 XP40 های سری HMIورق محافظ برای صفحه نمایش  تماس براي قیمت

XPO-PS50 XP50 های سری HMIورق محافظ برای صفحه نمایش   تومان52,000

XPO-PS70 XP80 و XP70 های سری HMIورق محافظ برای صفحه نمایش   تومان52,000

XPO-PS90 XP90 های سری HMIورق محافظ برای صفحه نمایش   تومان52,000
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