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دسته بندی کد قطعه شرح مختصر قیمت 

XGI-CPUE
خروجی / ورودی1,536 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر KB 64، دارای XGI سری CPUماجول 

محلی
 تومان667,000

XGI-CPUS خروجی/ ورودی3,072 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر KB 128، دارای XGI سری CPUماجول   تومان1,095,000

XGI-CPUH
خروجی / ورودی6144 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر KB 512، دارای XGI سری CPUماجول 

محلی
 تومان1,679,000

XGI-CPUU خروجی/ ورودی6144 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر MB 1، دارای XGI سری CPUماجول   تومان2,002,000

XGI-CPUU/D خروجی محلی/ ورودی6144 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر MB 1، دارای XGI سری CPUماجول  تماس براي قيمت

XGI-CPUUN
 حافظه برنامه نویسی و یک درگاه شبکه اترنت، قابل توسعه تا حداکثر MB 2دارای  ،XGI سری CPUماجول 

خروجی محلی/ ورودی6144
تماس براي قيمت

XGK-CPUE خروجی/ ورودی1536 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر kstep 16، دارای XGK سری CPUماجول   تومان667,000

XGK-CPUS خروجی/ ورودی3072 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر kstep 32، دارای XGK سری CPUماجول   تومان1,552,000

XGK-CPUA خروجی/ ورودی3072 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر kstep 32، دارای XGK سری CPUماجول   تومان1,681,000

XGK-CPUH خروجی/ ورودی6144 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر kstep 64، دارای XGK سری CPUماجول   تومان1,862,000

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد هر محصول، روی کد قطعه آن کليک کنيد

XGI

CPU

XGK

CPU
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XGK-CPUU خروجی/ ورودی6144 حافظه برنامه نویسی، قابل توسعه تا حداکثر kstep 128، دارای XGK سری CPUماجول   تومان2,002,000

XGK-CPUSN
 حافظه برنامه نویسی و یک درگاه شبکه اترنت، قابل توسعه تا حداکثر kstep 64دارای  ،XGK سری CPUماجول 

خروجی محلی/ ورودی3072
تماس براي قيمت

XGK-CPUHN
 حافظه برنامه نویسی و یک درگاه شبکه اترنت، قابل توسعه تا kstep 128دارای  ،XGK سری CPUماجول 

خروجی محلی/ ورودی6144حداکثر 
تماس براي قيمت

XGK-CPUUN
 حافظه برنامه نویسی و یک درگاه شبکه اترنت، قابل توسعه تا kstep 256دارای  ،XGK سری CPUماجول 

خروجی محلی/ ورودی6144حداکثر 
تماس براي قيمت

XGB-M04A Main Base (پایه اصلی)  جهت نصبPower, CPU تومان374,000 ماجول توسعه4 و 

XGB-M06A Main Base (پایه اصلی)  جهت نصبPower, CPU تومان415,000 ماجول توسعه6 و 

XGB-M08A Main Base (پایه اصلی)  جهت نصبPower, CPU تومان505,000 ماجول توسعه8 و 

XGB-M12A Main Base (پایه اصلی)  جهت نصبPower, CPU تومان638,000 ماجول توسعه12 و 

XGB-E04A Expansion Base (پایه توسعه)  جهت نصبPower تومان408,000 ماجول توسعه4 و 

XGB-E06A Expansion Base (پایه توسعه)  جهت نصبPower تومان427,000 ماجول توسعه6 و 

XGB-E08A Expansion Base (پایه توسعه)  جهت نصبPower تومان537,000 ماجول توسعه8 و 

XGK

CPU

XGI, XGK

Main Base

XGI, XGK

Expansion Base
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XGB-E12A Expansion Base (پایه توسعه)  جهت نصبPower تومان667,000 ماجول توسعه12 و 

XGC-E041  تومان126,000 متر0.4طول  به (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E061  تومان139,000 متر0.6به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E121  تومان161,000 متر1.2به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E301  تومان243,000 متر3.0به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E501  تومان361,000 متر5.0به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E102  تومان595,000 متر10به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGC-E152  تومان743,000 متر15به طول  (Expansion Base)و پایه توسعه  (Main Base)کابل ارتباط بين پایه اصلی 

XGT-TERA (Expansion Base)کانکتور انتهایی پایه توسعه   تومان99,000

XGP-ACF1 DC 5 V, 3 A ، خروجی XGTسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان313,000

XGP-ACF2 DC 5 V, 6 A ، خروجی XGTسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان313,000

XGI, XGK

Expansion Base

XGI, XGK

Expansion Cable and 

Connector

XGI, XGK

Power
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XGP-AC23 DC 5 V, 8.5 A ، خروجی XGTسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان332,000

XGP-DC42 DC 5 V, 6 A ، خروجی XGTسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان399,000

XGI-D21A DC 24 V ورودی 8ماجول ورودی دیجيتال با   تومان185,000

XGI-D22A DC 24 V ورودی 16ماجول ورودی دیجيتال با   تومان243,000

XGI-D22B DC 24 V ورودی 16ماجول ورودی دیجيتال با   تومان243,000

XGI-D24A DC 24 V ورودی 32ماجول ورودی دیجيتال با   تومان404,000

XGI-D24B DC 24 V ورودی 32ماجول ورودی دیجيتال با   تومان404,000

XGI-D28A DC 24 V ورودی 64ماجول ورودی دیجيتال با   تومان655,000

XGI-D28B DC 24 V ورودی 64ماجول ورودی دیجيتال با   تومان655,000

XGI-A12A AC 110 V ورودی 16ماجول ورودی دیجيتال با   تومان269,000

XGI-A21A AC 220 V ورودی 8ماجول ورودی دیجيتال با   تومان309,000

XGI, XGK

Power

XGI, XGK, XGR

Digital Input
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XGI-A21C تماس براي قيمت ایزوله شدهAC 220 V ورودی 8ماجول ورودی دیجيتال با 

XGQ-RY1A  تومان313,000 خروجی رله ایی8ماجول خروجی دیجيتال با 

XGQ-RY2A  تومان433,000 خروجی رله ایی16ماجول خروجی دیجيتال با 

XGQ-RY2B Surge Absorber خروجی رله ایی به همراه 16ماجول خروجی دیجيتال با   تومان433,000

XGQ-SS2A  تومان547,000 خروجی تریاک16ماجول خروجی دیجيتال با 

XGQ-TR1C ایزوله شده NPN خروجی ترانزیستور 8ماجول خروجی دیجيتال با  تماس براي قيمت

XGQ-TR2A NPN خروجی ترانزیستور 16ماجول خروجی دیجيتال با   تومان289,000

XGQ-TR2B PNP خروجی ترانزیستوری 16ماجول خروجی دیجيتال با   تومان289,000

XGQ-TR4A NPN خروجی ترانزیستوری 32ماجول خروجی دیجيتال با   تومان462,000

XGQ-TR4B PNP خروجی ترانزیستوری 32ماجول خروجی دیجيتال با   تومان462,000

XGQ-TR8A NPN خروجی ترانزیستوری 64ماجول خروجی دیجيتال با   تومان673,000

XGI, XGK, XGR

Digital Input

XGI, XGK, XGR

Digital Output
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XGQ-TR8B PNP خروجی ترانزیستوری 64ماجول خروجی دیجيتال با   تومان673,000

XGI, XGK, XGR

Digital I/O
XGH-DT4A  تومانNPN 357,000 خروجی ترانزیستوری 16 و DC 24 V ورودی دیجيتال 16خروجی دیجيتال با /ماجول ورودی

XGF-AV8A  تومان1,361,000 کانال ولتاژی8ماجول ورودی آنالوگ با 

XGF-AC8A  تومان1,361,000 کانال جریانی8ماجول ورودی آنالوگ با 

XGF-AD8A جریانی/ کانال ولتاژی8ماجول ورودی آنالوگ با   تومان1,361,000

XGF-AD16A جریانی/ کانال ولتاژی16ماجول ورودی آنالوگ با   تومان1,795,000

XGF-AD4S جریانی ایزوله شده/ کانال ولتاژی4ماجول ورودی آنالوگ با   تومان1,361,000

XGF-AC4H HART کانال جریانی و پشتيبانی از پروتوکل 4ماجول ورودی آنالوگ با  تماس براي قيمت

XGF-AW4S جریانی ایزوله/ کانال ولتاژی4ماجول ورودی آنالوگ با  تماس براي قيمت

XGF-DV4A  تومان1,366,000 کانال ولتاژی4ماجول خروجی آنالوگ با 

XGF-DC4A  تومان1,366,000 کانال جریانی4ماجول خروجی آنالوگ با 

XGI, XGK, XGR

Digital Output

XGI, XGK, XGR

Analog Input

XGI, XGK, XGR

Analog Output
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XGF-DV8A  تومان1,710,000 کانال ولتاژی8ماجول خروجی آنالوگ با 

XGF-DC8A  تومان1,710,000 کانال جریانی8ماجول خروجی آنالوگ با 

XGF-DV4S  تومان1,710,000 کانال ولتاژی ایزوله شده4ماجول خروجی آنالوگ با 

XGF-DC4S  تومان1,710,000 کانال جریانی ایزوله شده4ماجول خروجی آنالوگ با 

XGF-DC4H HART کانال جریانی و پشتيبانی از پروتوکل 4ماجول خروجی آنالوگ با  تماس براي قيمت

XGI, XGK, XGR

Analog I/O
XGF-AH6A جریانی/ کانال خروجی ولتاژی2جریانی و / کانال ورودی ولتاژی4ماجول ترکيبی آنالوگ با   تومان1,449,000

XGF-RD4A RTD کانال ورودی 4ماجول اندازه گيری دما با   تومان1,344,000

XGF-RD8A RTD کانال ورودی 8ماجول اندازه گيری دما با  تماس براي قيمت

XGF-RD4S RTD کانال ورودی 4ماجول اندازه گيری دما با   تومان1,751,000

XGF-TC4S Thermocouple کانال ورودی 4ماجول اندازه گيری دما با   تومان1,862,000

XGF-HO2A Open Collector کانال ورودی از نوع 2ماجول شمارنده سریع با   تومان817,000

XGI, XGK, XGR

Temperature 

Measuring

XGI, XGK, XGR

High Speed Counter

XGI, XGK, XGR

Analog Output
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LS PLC
XGT Series
Version: 1.2

XGF-HD2A Line Drive کانال ورودی از نوع 2ماجول شمارنده سریع با   تومان817,000

XGF-HO8A Open Collector کانال ورودی از نوع 8ماجول شمارنده سریع با   تومان1,691,000

XGF-PN8B استاندارد EtherCAT محور خروجی تحت شبکه با پرتوکل 8ماجول کنترل موقعيت با قابليت کنترل   تومان2,901,000

XGF-PN8A  تومان2,901,000 اختصاصیEtherCAT محور خروجی تحت شبکه با پرتوکل 8ماجول کنترل موقعيت با قابليت کنترل 

XGF-PO1H Open Collector محور خروجی از نوع 1ماجول کنترل موقعيت با   تومان921,000

XGF-PO2H Open Collector محور خروجی از نوع 2ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,096,000

XGF-PO3H Open Collector محور خروجی از نوع 3ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,448,000

XGF-PO4H Open Collector محور خروجی از نوع 4ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,755,000

XGF-PD1H Line Drive محور خروجی از نوع 1ماجول کنترل موقعيت با   تومان921,000

XGF-PD2H Line Drive محور خروجی از نوع 2ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,096,000

XGF-PD3H Line Drive محور خروجی از نوع 3ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,448,000

XGI, XGK, XGR

High Speed Counter

XGI, XGK, XGR

Position Control
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LS PLC
XGT Series
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XGF-PD4H Line Drive محور خروجی از نوع 4ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,755,000

XGF-PO1A Open Collector محور خروجی از نوع 1ماجول کنترل موقعيت با   تومان935,000

XGF-PO2A Open Collector محور خروجی از نوع 2ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,336,000

XGF-PO3A Open Collector محور خروجی از نوع 3ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,590,000

XGF-PD1A Line Drive محور خروجی از نوع 1ماجول کنترل موقعيت با   تومان935,000

XGF-PD2A Line Drive محور خروجی از نوع 2ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,335,000

XGF-PD3A Line Drive محور خروجی از نوع 3ماجول کنترل موقعيت با   تومان1,590,000

XGI, XGK, XGR

Motion Control
XGF-M32E استاندارد EtherCAT محور تحت شبکه با پرتوکل 32ماجول کنترل حرکت با قابليت کنترل  تماس براي قيمت

XGF-DL16A تماس براي قيمت ماجول ثبت کننده اطالعات

XGF-SOEA  تومان866,000 ماجول ثبت کننده وقایع

XGF-TC4RT RTD و ورودی PID حلقه کنترل 4ماجول کنترل دما با   تومان1,303,000

XGI, XGK, XGR

Position Control

XGI, XGK, XGR

Logging

XGI, XGK, XGR

Process Control
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LS PLC
XGT Series
Version: 1.2

XGF-TC4UD جریانی/جریان، خروجی ترانزیستوری/ولتاژ/RTD/ ، ورودی ترموکوپلPID حلقه کنترل 4ماجول کنترل دما با   تومان2,816,000

XGL-C22A RS-232C کانال 2ماجول شبکه با   تومان803,000

XGL-C42A RS-422/485 کانال 2ماجول شبکه با   تومان803,000

XGL-CH2A RS-422/485 و یک کانال RS-232Cماجول شبکه با یک کانال   تومان803,000

XGL-EFMT 10/100BASE-TXبا یک درگاه  Ethernetماجول شبکه   تومان1,463,000

XGL-EFMF 100BASE-FXبا یک درگاه  Ethernetماجول شبکه   تومان1,579,000

XGL-EH5T 10/100BASE-TX درگاه 5با  Ethernetماجول سوئيچ شبکه   تومان874,000

XGL-EDMT 10/100BASE-TXاختصاصی با یک درگاه  Ethernetماجول شبکه   تومان834,000

XGL-EDMF 100BASE-FXاختصاصی با یک درگاه  Ethernetماجول شبکه   تومان1,024,000

XGI, XGK, XGR

IFOS FEnet
XGL-ESHF و سویيچ اترنت داخلی 100BASE-FX درگاه 2با  Ethernetماجول شبکه   تومان1,411,000

XGL-PMEC Master با عملکرد Profibusماجول شبکه   تومان1,362,000

XGI, XGK, XGR

Process Control

XGI, XGK, XGR

Cnet

XGI, XGK, XGR

FDEnet

XGI, XGK, XGR

FEnet

XGI, XGK, XGR

Pnet
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LS PLC
XGT Series
Version: 1.2

XGL-PMEA Master با عملکرد Profibusماجول شبکه   تومان1,862,000

GPL-CON(M) Pnetکانکتور پروفيباس جهت اتصال به ماجول    تومان90,000

GPL-CON(S) Smart I/Oکانکتور پروفيباس جهت اتصال به   تومان90,000

XGL-EIMT 100BASE-TX درگاه اترنت 2با  RAPIEnetماجول شبکه   تومان1,411,000

XGL-EIMF 100BASE-FX درگاه اترنت 2با  RAPIEnetماجول شبکه   تومان1,411,000

XGL-EIMH 100BASE-FX و یک درگاه اترنت 100BASE-TXبا یک درگاه اترنت  RAPIEnetماجول شبکه   تومان1,411,000

XGL-ES4T 100BASE-TX درگاه اترنت 4با  RAPIEnetماجول سوئيچ شبکه  تماس براي قيمت

XOL-EIMT (PCجهت نصب در ) 100BASE-TX درگاه اترنت 2با  RAPIEnet شبکه PCIسخت افزار رابط   تومان1,303,000

XOL-EIMF (PCجهت نصب در ) 100BASE-FX درگاه اترنت 2با  RAPIEnet شبکه PCIسخت افزار رابط   تومان1,480,000

XGI, XGK, XGR

Ethernet/IP
XGL-EIPT Ethernet/IPماجول شبکه   تومان788,000

XGI, XGK, XGR

Dnet
XGL-DMEA Masterبا عملکرد  DeviceNetماجول شبکه   تومان1,868,000

XGI, XGK, XGR

Pnet

XGI, XGK, XGR

RAPIEnet
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XGI, XGK, XGR

Fnet
XGL-FMEA تماس براي قيمت Fnetماجول شبکه 

XGI, XGK, XGR

Rnet
XGL-RMEA  تومانRnet 532,000ماجول شبکه 

XGI, XGK

DUMMY
XGT-DMMA  تومان27,000 در برابر گرد و غبارBaseماجول محافظت شکاف های استفاده نشده ی 

XGI, XGK

Battery
XGT Battery RTCباطری جهت نگهداری اطالعات، برنامه و   تومان36,000

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

K1C-50A  تومان54,000 جهت بارگذاری برنامهPLC و PCبين  RS232-Cکابل ارتباطی 

XGR-CPUH/T
 حافظه MB 3و  100BASE-TX درگاه اترنت 2، دارای (Redundancy)با قابليت افزونگی  ،XGR سری CPUماجول 

برنامه نویسی
 تومان4,377,000

XGR-CPUH/F
 Multi از نوع 100BASE-FX درگاه اترنت 2، دارای (Redundancy)با قابليت افزونگی  ،XGR سری CPUماجول 

mode  3و MBحافظه برنامه نویسی 
 تومان4,377,000

XGR-CPUH/S
 Single از نوع 100BASE-FX درگاه اترنت 2، دارای (Redundancy)با قابليت افزونگی  ،XGR سری CPUماجول 

mode  3و MBحافظه برنامه نویسی 
 تومان4,377,000

XGR-DBST USB، با درگاه داخلی 100BASE-TX درگاه اترنت 2 دارای Expansion Drive ماجول  تومان1,128,000

XGR-DBSF
، با درگاه داخلی Multi mode قابل اتصال به کابل 100BASE-FX درگاه اترنت 2 دارای Expansion Driveماجول 

USB
 تومان1,128,000

XGR

Single Ring Expansion 

Drive

XGR

CPU

XGI, XGK

Cable
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XGR-DBSH
 قابل اتصال به 100BASE-FX و یک درگاه اترنت 100BASE-TX دارای یک درگاه اترنت Expansion Driveماجول 

USB، با درگاه داخلی Multi modeکابل 
 تومان1,128,000

XGR-DBSFS
، با درگاه داخلی Single mode قابل اتصال به کابل 100BASE-FX درگاه اترنت 2 دارای Expansion Driveماجول 

USB
 تومان1,466,000

XGR-DBSHS
 قابل اتصال به 100BASE-FX و یک درگاه اترنت 100BASE-TX دارای یک درگاه اترنت Expansion Driveماجول 

USB، با درگاه داخلی Single modeکابل 
 تومان1,466,000

XGR-DBDT
 USBو  درگاه  (Redundancy)، با قابليت افزونگی 100BASE-TX درگاه اترنت 2 دارای Expansion Driveماجول 

داخلی
 تومان1,155,000

XGR-DBDF
، با قابليت افزونگی Multi mode قابل اتصال به کابل 100BASE-FX درگاه اترنت 2 دارای Expansion Driveماجول 

(Redundancy)  و درگاهUSBداخلی 
 تومان1,466,000

XGR-DBDH
 قابل اتصال به 100BASE-FX و یک درگاه اترنت 100BASE-TX دارای یک درگاه اترنت Expansion Driveماجول 

 داخلیUSBو درگاه  (Redundancy)، با قابليت افزونگی Multi modeکابل 
 تومان1,466,000

XGR-AC12 DC 5 V, 5.5 A، خروجی AC 110 V ، ورودی XGRسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان293,000

XGR-AC22 DC 5 V, 5.5 A، خروجی AC 220 V ، ورودی XGRسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان293,000

XGR-AC13 DC 5 V, 8.5 A، خروجی AC 110 V ، ورودی XGRسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان332,000

XGR-AC23 DC 5 V, 8.5 A، خروجی AC 220 V ، ورودی XGRسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان332,000

XGR-DC42 DC 5 V, 7.5 A، خروجی DC 24 V ، ورودی XGRسری  (Power Module)ماجول منبع تغذیه   تومان332,000

XGR

Single Ring Expansion 

Drive

XGR

Dual Ring Expansion 

Drive

XGR

Power
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XGR-M02P تماس براي قيمت ماجول  شبکه2 و Redundant Power، Redundant CPUجهت نصب  (Basic Base)پایه اصلی 

XGR-M06P  تومان397,000 ماجول  شبکه6 و Redundant Power، Redundant CPUجهت نصب  (Basic Base)پایه اصلی 

XGR-E12P  تومان650,000 ماجول  توسعه12 و Power, Extension Driveجهت نصب  (Expansion Base)پایه توسعه 

XGR-E12H  تومان866,000 ماجول توسعه12 و نصب Power, Dual Ring Expansion Driveجهت نصب  (Expansion Base)پایه توسعه 

XGC-F201
 به طول LC با کانکتور Multi modeاز نوع فيبر نوری  (Redundant CPU)کابل سنکرون سازی پردازنده های افزونه 

 متر2
 تومان158,000

XGC-F301
 به طول LC با کانکتور Multi modeاز نوع فيبر نوری  (Redundant CPU)کابل سنکرون سازی پردازنده های افزونه 

 متر3
تماس براي قيمت

XGC-F501
 به طول LC با کانکتور Multi modeاز نوع فيبر نوری  (Redundant CPU)کابل سنکرون سازی پردازنده های افزونه 

 متر5
 تومان253,000

XGR

Sync. Cable

XGR

Basic Base

XGR

Expansion Base
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