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دسته بندی کد قطعه شرح مختصر قیمت

XEC-DN32U
 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansionماجول 
 تومان1,330,000

XEC-DN32UA
خروجی آنالوگ، قابل توسعه / و ورودیNPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10بوسیله حداکثر 
 تومان2,090,000

XEC-DN32UP
 و قابلیت کنترل موقعیت، قابل توسعه NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10بوسیله حداکثر 
 تومان1,805,000

XEC-DR28U
 ماجول 10 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
تماس براي قیمت

XEC-DR28UA
خروجی آنالوگ، قابل توسعه بوسیله / خروجی رله ایی و ورودی12 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10حداکثر 
تماس براي قیمت

XEC-DR28UP
 خروجی رله ایی و قابلیت کنترل موقعیت، قابل توسعه بوسیله 12 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10حداکثر 
تماس براي قیمت

XEC-DR32H Expansion ماجول 10 خروجی دیجیتال رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 16 ورودی، 16با  (PLC)پی ال سی   تومان744,000

XEC-DN32H
 ماجول 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
 تومان744,000

XEC-DP32H
 ماجول 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNT خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
 تومان744,000

XEC-DR32H/D1 Expansion ماجول 10 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی   تومان744,000

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر محصول، روی کد قطعه آن کلیک کنید

XEC U

Main Unit

XEC H

Main Unit
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XEC-DR64H Expansion ماجول 10 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 32 ورودی دیجیتال، 32با  (PLC)پی ال سی   تومان1,155,000

XEC-DN64H
 ماجول 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 32 ورودی دیجیتال، 32با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
 تومان1,155,000

XEC-DP64H
 ماجول 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 32 ورودی دیجیتال، 32با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
 تومان1,155,000

XEC-DR64H/D1 Expansion ماجول 10 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 32 ورودی دیجیتال، 32با  (PLC)پی ال سی   تومان1,155,000

XEC-DR20SU
 و Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2
 تومان646,000

XEC-DN20SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان646,000

XEC-DR30SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان699,000

XEC-DN30SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان699,000

XEC-DR40SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 16 ورودی دیجیتال، 24با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان838,000

XEC-DN40SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 24با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان838,000

XEC-DR60SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 24 ورودی دیجیتال، 36با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان1,037,000

XEC SU

Main Unit

XEC H

Main Unit
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XEC-DN60SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 24 ورودی دیجیتال، 36با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان1,037,000

XEC-DR10E Option ماجول 1 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XEC-DN10E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله NPN خروجی ترانزیستوری 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XEC-DP10E Option ماجول 1قابل توسعه بوسیله , PNP خروجی ترانزیستوری 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XEC-DR14E Option ماجول 1 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XEC-DN14E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله NPN خروجی ترانزیستوری 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XEC-DP14E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله PNP خروجی ترانزیستوری 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XEC-DR20E Option ماجول 2 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی   تومان342,000

XEC-DN20E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان342,000

XEC-DP20E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان342,000

XEC-DR30E Option ماجول 2 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی   تومان380,000

XEC SU

Main Unit

XEC E

Main Unit
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XEC-DN30E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان380,000

XEC-DP30E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان380,000

XBM-DR16S  تومان465,000 خروجی رله ایی8 ورودی دیجیتال و 8با  (PLC)پی ال سی 

XBM-DN16S NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال و 8با  (PLC)پی ال سی   تومان465,000

XBM-DN32S NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی   تومان604,000

XBC-DN32U
 10، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansionماجول 
 تومان1,330,000

XBC-DN32UA
خروجی آنالوگ، قابل توسعه / و ورودیNPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10بوسیله حداکثر 
 تومان2,090,000

XBC-DN32UP
 و قابلیت کنترل موقعیت، قابل توسعه NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10بوسیله حداکثر 
 تومان1,805,000

XBC-DR28U
 ماجول 10 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion
تماس براي قیمت

XBC-DR28UA
خروجی آنالوگ، قابل توسعه بوسیله / خروجی رله ایی و ورودی12 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10حداکثر 
تماس براي قیمت

XBC-DR28UP
 خروجی رله ایی و قابلیت کنترل موقعیت، قابل توسعه بوسیله 12 ورودی دیجیتال، 16با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 10حداکثر 
تماس براي قیمت

XEC E

Main Unit

XBM S

Main Unit

XBC U

Main Unit
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XBC-DN32H NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی   تومان744,000

XBC-DN32H/DC NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی   تومان744,000

XBC-DN64H NPN خروجی ترانزیستوری 32 ورودی دیجیتال و 32با  (PLC)پی ال سی   تومان1,155,000

XBC-DN64H/DC NPN خروجی ترانزیستوری 32 ورودی دیجیتال و 32با  (PLC)پی ال سی   تومان1,155,000

XBC-DR32H  تومان744,000 خروجی رله ایی16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

XBC-DR32H/DC  تومان744,000 خروجی رله ایی16 ورودی دیجیتال و 16با  (PLC)پی ال سی 

XBC-DR32HL تماس براي قیمت خروجی رله ایی16 ورودی دیجیتال و 16با   (PLC)پی ال سی 

XBC-DR64H  تومان1,155,000 خروجی رله ایی32 ورودی دیجیتال و 32با  (PLC)پی ال سی 

XBC-DR64H/DC  تومان1,155,000 خروجی رله ایی32 ورودی دیجیتال و 32با  (PLC)پی ال سی 

XBC-DN20S
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان456,000

XBC-DN30S
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان496,000

XBC H

Main Unit

XBC S

Main Unit
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XBC-DR20SU
 و Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2
 تومان646,000

XBC-DN20SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان646,000

XBC-DP20SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
تماس براي قیمت

XBC-DR30SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان699,000

XBC-DN30SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان699,000

XBC-DP30SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
تماس براي قیمت

XBC-DR40SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 16 ورودی دیجیتال، 24با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان838,000

XBC-DN40SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 24با   (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان838,000

XBC-DP40SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 16 ورودی دیجیتال، 24با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
تماس براي قیمت

XBC-DR60SU
 Expansion ماجول 7 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 24 ورودی دیجیتال، 36با  (PLC)پی ال سی 

Option ماجول 2و 
 تومان1,037,000

XBC-DN60SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 24 ورودی دیجیتال، 36با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
 تومان1,037,000

XBC SU

Main Unit
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XBC-DP60SU
 ماجول 7، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 24 ورودی دیجیتال، 36با  (PLC)پی ال سی 

Expansion ماجول 2 و Option
تماس براي قیمت

XBC-DR10E Option ماجول 1 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XBC-DN10E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله NPN خروجی ترانزیستوری 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XBC-DP10E Option ماجول 1قابل توسعه بوسیله , PNP خروجی ترانزیستوری 4 ورودی دیجیتال، 6با  (PLC)پی ال سی   تومان292,000

XBC-DR14E Option ماجول 1 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XBC-DN14E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله NPN خروجی ترانزیستوری 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XBC-DP14E Option ماجول 1، قابل توسعه بوسیله PNP خروجی ترانزیستوری 6 ورودی دیجیتال، 8با  (PLC)پی ال سی   تومان302,000

XBC-DR20E Option ماجول 2 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی   تومان342,000

XBC-DN20E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان342,000

XBC-DP20E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر PNP خروجی ترانزیستوری 8 ورودی دیجیتال، 12با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان342,000

XBC-DR30E Option ماجول 2 خروجی رله ایی، قابل توسعه بوسیله حداکثر 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی   تومان380,000

XBC SU

Main Unit

XBC E

Main Unit
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XBC-DN30E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان380,000

XBC-DP30E
 ماجول 2، قابل توسعه بوسیله حداکثر NPN خروجی ترانزیستوری 12 ورودی دیجیتال، 18با  (PLC)پی ال سی 

Option
 تومان380,000

XBE-DC08A  تومان207,000 ورودی8 ورودی دیجیتال با Expansionماجول 

XBE-DC16A  تومان247,000 ورودی16 ورودی دیجیتال با Expansionماجول 

XBE-DC32A  تومان315,000 ورودی32 ورودی دیجیتال با Expansionماجول 

XBE-RY08A  تومان247,000 خروجی رله ایی8 خروجی دیجیتال با Expansionماجول 

XBE-RY16A  تومان300,000 خروجی رله ایی16 خروجی دیجیتال با Expansionماجول 

XBE-TN08A NPN خروجی ترانزیستوری 8 خروجی دیجیتال با Expansionماجول   تومان256,000

XBE-TN16A NPN خروجی ترانزیستوری 16 خروجی دیجیتال با Expansionماجول   تومان309,000

XBE-TN32A NPN خروجی ترانزیستوری 32 خروجی دیجیتال با Expansionماجول   تومان332,000

XBE-TP08A PNP خروجی ترانزیستوری 8 دیجیتال با Expansionماجول توسعه   تومان259,000

XBC E

Main Unit

Digital Input 

Expansion

Digital Output 

Expansion
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XBE-TP16A PNP خروجی ترانزیستوری 16 خروجی دیجیتال با Expansionماجول   تومان309,000

XBE-TP32A PNP خروجی ترانزیستوری 32 خروجی دیجیتال با Expansionماجول   تومان340,000

Digital I/O

Expansion
XBE-DR16A  تومان397,000 خروجی رله ایی8 ورودی دیجیتال و 8ماجول توسعه ترکیبی ورودی خروجی دیجیتال با 

XBF-AD04A جریانی/  کانال ولتاژی 4 ورودی آنالوگ با Expansionماجول   تومان568,000

XBF-AD04C جریانی/  کانال ولتاژی 4 ورودی آنالوگ با Expansionماجول   تومان617,000

XBF-AD08A جریانی/  کانال ولتاژی 8 ورودی آنالوگ با Expansionماجول   تومان830,000

XBF-DV04A  تومان604,000 کانال ولتاژی4 خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

XBF-DV04C  تومان636,000 کانال ولتاژی4 خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

XBF-DC04A  تومان830,000 کانال جریانی4 خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

XBF-DC04B تماس براي قیمت کانال جریانی4 خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

XBF-DC04C  تومان636,000 کانال جریانی4 خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

Analog Input

Expansion

Analog Output

Expansion

Digital Output 

Expansion
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Analog I/O

Expansion
XBF-AH04A  تومان595,000 کانال خروجی2 کانال ورودی و 2 ترکیبی ورودی و خروجی آنالوگ با Expansionماجول 

XBF-RD01A  تومان462,000 کانال ورودی1 با RTD ورودی Expansionماجول 

XBF-RD04A  تومان1,032,000 کانال ورودی4 با RTD ورودی Expansionماجول 

XBF-TC04S  تومان1,032,000 کانال ورودی4 ورودی ترموکوپل با Expansionماجول 

Position Control

Expansion
XBF-PD02A Line Drive کنترل موقعیت با دو کانال خروجی Expansionماجول   تومان595,000

XBF-HO02A Open Collector شمارنده سریع با دو کانال ورودی از نوع Expansionماجول   تومان570,000

XBF-HD02A Line Drive شمارنده سریع با دو کانال ورودی از نوع Expansionماجول   تومان570,000

XBF-TC04TT  تومان760,000 و ورودی ترموکوپلPID حلقه کنترل 4 کنترل دما با Expansionماجول 

XBF-TC04RT RTD و ورودی PID حلقه کنترل 4 کنترل دما با Expansionماجول   تومان760,000

XBL-C21A RC-232C شبکه با یک کانال Expansionماجول   تومان332,000

XBL-C41A RS-422(485) شبکه با یک کانال Expansionماجول   تومان332,000

Temperature 

Measuring

Expansion

High Speed Counter

Expansion

Process Control

Expansion

Cnet

Expansion
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FEnet

Expansion
XBL-EMTA Ethernet شبکه Expansionماجول   تومان473,000

XBL-PMEC Profibus Master شبکه Expansionماجول   تومان1,501,000

XBL-PSEA Profibus Slave شبکه Expansionماجول   تومان817,000

XBL-EIMT 100BASE-TX درگاه اترنت 2با  RAPIEnet شبکه Expansionماجول   تومان622,000

XBL-EIMF 100BASE-FX درگاه اترنت 2با  RAPIEnet شبکه Expansionماجول   تومان965,000

XBL-EIMH 100BASE-FX و یک درگاه اترنت 100BASE-TXبا یک درگاه اترنت  RAPIEnet شبکه Expansionماجول  تماس براي قیمت

Ethernet/IP

Expansion
XBL-EIPT Ethernet/IP شبکه Expansionماجول   تومان622,000

XBL-CMEA Master با عملکرد CANopen شبکه Expansionماجول  تماس براي قیمت

XBL-CSEA Slave با عملکرد CANopen شبکه Expansionماجول  تماس براي قیمت

Dnet

Expansion
XBL-DSEA Slave با عملکرد DeviceNetماجول شبکه   تومان522,000

Digital Input

Option
XBO-DC04A (SUدر صورت نصب در سری ) ورودی با قابلیت شمارش سریع 4 ورودی دیجیتال با Optionماجول   تومان87,000

CANopen

Expansion

RAPIEnet

Expansion

Pnet

Expansion
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Digital Output

Option
XBO-TN04A

 با قابلیت خروجی پالس جهت کنترل موقعیت NPN خروجی ترانزیستوری 4 خروجی دیجیتال با Optionماجول 

(SUدر صورت نصب در سری )
 تومان87,000

Analog Input

Option
XBO-AD02A جریانی/  کانال ولتاژی 2 ورودی آنالوگ با Optionماجول   تومان171,000

Analog Output

Option
XBO-DA02A جریانی/  کانال ولتاژی 2 خروجی آنالوگ با Optionماجول   تومان171,000

Analog I/O

Option
XBO-AH02A  تومان190,000 کانال خروجی1 کانال ورودی و 1 ترکیبی ورودی و خروجی آنالوگ با Optionماجول 

XBO-RD01A  تومان171,000 کانال ورودی1 با RTD ورودی Optionماجول 

XBO-TC02A  تومان190,000 کانال ورودی2 ورودی ترموکوپل با Optionماجول 

Memory XBO-M2MB کارت حافظه جهت ذخیره سازی و بارگذاری برنامه  تومان144,000

RTC XBO-RTCA  تومان95,000 ساعت و تقویمOptionکارت 

PMC-310S  تومان78,000 جهت بارگذاری برنامهPLC و PCکابل ارتباط 

USB-301A  تومان67,000 جهت بارگذاری برنامهPLC و PC بین USBکابل ارتباطی 

Battery XGB Battery RTCباطری جهت نگهداری اطالعات، برنامه و  تماس براي قیمت

Temperature 

Measuring

Option

Cable
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