


 الکرتو جین مولر

فروشگاه الکرتو جین مولر با هدف پشتیبانی و ارائه خدمات 

به صنایع مختلف کشور با بیش از ده سال سابقه ، افتخار آن 

را دارد که به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات 

برق صنعتی )کنرتل ،فرمان ،حفاظت( واتوماسیون در خدمت 

صنایع مختلف کشور از جمله نیرو، نفت،  گاز و پرتوشیمی، 

خودروسازی، سیامن و ... باشد .

این فروشگاه با توجه به تخصص و توامنندی های خود و 

فعالیت چشمگیر در زمینه مشاوره ،فروش و خدمات پس از 

فروش موفق به کسب منایندگی فروش محصوالت زیر شده 

است :

SCHRACK                   محصوالت برق صنعتی رشاک

          EATON               )محصوالت برق صنعتی ایتون )مولر

                   DANFOSS                   درایو وسافت استارتر دانفوس

www.electrojeanmuller.com
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 کنتاکتور و مینی کنتاکتور ایتون

 کنتاکتور خازنی ایتون

EATON Contactors
DIL Series

 DC و AC ولتاژ بوبین

رنج جریان: 9 تا 820 آمپر

رنج توان کنتاکتور فرمان وقدرت : 4 تا 450 کیلووات

رنج توان کنتاکتور خازنی : 12.5 تا 50 کیلو وار 

تجهیزات جانبی :

کمکی روخور و بغل خور 

وریستور و نویزگیر

قفل مکانیکی و...

بیمتال  )اورلود( ایتون 
EATON Overload relay
ZB & ZE Series

رنج جریان  : 0.16  تا  175 آمپر

رسی ZB مناسب کنتاکتورهای قدرت و فرمان 

رسی ZE مناسب مینی کنتاکتورهای قدرت و فرمان 
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 مینیاتوری ایتون

 DC و AC با ولتاژ

 C و B منحنی عملکرد

رنج جریان : 1 تا 63 آمپر 

قدرت قطع : 4 ، 6 و 10 کیلو آمپر

تجهیزات جانبی :

کنتاکت کمکی و تریپ 

بوبین آندر ولتاژ و شانت 

EATON MCBs
CLS ,PL,FAZ Series

محافظ جان ایتون 

 AC با ولتاژ

 C و B منحنی عملکرد

رنج جریان : 1 تا 63 آمپر 

قدرت قطع : 6 و 10 کیلو آمپر

رنج حساسیت : 30 و300 میلی آمپر

تجهیزات جانبی :

کنتاکت کمکی و تریپ 

بوبین آندر ولتاژ و شانت 

EATON RCD,RCCB,RCBO
CFI6 ,PFL7, MRCM



 کلید اتوماتیک کمپکت وقابل تنظیم ایتون

با قابلیت نصب فیکس و کشویی 

4p 3 وp در دو مدل

رنج جریان :20 تا 1600 آمپر

قدرت قطع :25،36،50،85،150 کیلو آمپر

EATON MCCB
NZM , LZM Series

تجهیزات جانبی :

موتور تحریک 

بوبین شنت و آندر ولتاژ

کنتاکت کمکی و تریپ 

دسته گردان تابلویی 

 کلید اتوماتیک هوایی ایتون

با قابلیت نصب فیکس و کشویی 

رنج جریان :630 تا 4000 آمپر

قدرت قطع :42،50،65،85،105کیلو آمپر

تجهیزات جانبی :

موتور تحریک 

بوبین شنت و آندر ولتاژ

کنتاکت کمکی و تریپ 

دسته گردان تابلویی 

سوکت )کشویی(

EATON ACB
IZM Series
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کلید حرارتی ایتون )موتور پروتکشن (
مناسب جهت استفاده با کنتاکتور

EATON MPC
PKZM , PKE Series

رنج جریان : 0.16 تا63 آمپر 

قدرت قطع : 50 و 100 کیلو آمپر 

رنج توان : 0.06 تا 34 کیلو وات  

کلید فیوز ایتون 
EATON Fuse-switch disconnector
XNH Series

تجهیزات جانبی :

کنتاکت کمکی و تریپ 

دسته تابلویی 

بوبین شنت و آندرولتاژ

رنج جریان : 160 تا 630 آمپر 

کلید گردان ایتون

تکفاز ، دو فاز و سه فاز 

با قابلیت نصب تابلویی و باکسی 

رنج جریان : 20 تا 100 آمپر 

EATON Rotary switch 
T & P Series

تجهیزات جانبی :

کمکی فاز و نول 
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IP67 شاسی های فرمان ایتون
 پوش باتون ، سلکتور سوئیچ ،چراغ سیگنال

قطر 22 و قطر 16

درانواع :

پوش باتون ساده ، چراغ دار ،دوبل و چهارراه   

پوش باتون چرتی ساده و قفل شو 

شاسی امرجنسی قفل شو کششی،چرخشی،سوئیچ خور و چراغ دار

سلکتوری یکطرفه و دو طرفه - مات ، چراغ دار و سوئیچ خور

چراغ سیگنال و سیگنال تاور

جوی استیک ساده و قفل شو -دوطرفه و چهارطرفه 

پتانسیومرت،ولوم و بیزر تابلویی

پدال پایی 

تجهیزات جانبی :

پایه سیگنال و پایه کنتاکت -کف خور ، پیچی و فیشی 

گلویی شاسی و جوی استیک 

اجار سوار کردن شاسی 

محافظ دستی شاسی اضطراری )ابرویی(

کاور واتر پروف و تلق استاپ اضطراری 

پالک و لیبل شاسی 

ترانس نوسان گیر 

پایه طولی و تلسکوپی 

EATON Ergonomic control device 
RMQ22 & RMQ16 Series

M22 , Q18, Q25

پوزیشن سوئیچ ایتون 

سوئیچ فشار ایتون 

EATON Position switch 
LS Series

با بدنه فلزی و پالستیکی 

 2NC , 2NO , 1NC+1NO کنتاکت

انواع هد :

رگالژی ،یکطرفه و دوطرفه ، آنتنی ، فرنی و غلطکی  
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مینی PLC)رله قابل برنامه ریزی( ایتون 

MFD Titan و EASY500,700,800 رسی

ماژوالر و قابل توسعه

21I/O حداکرث تعداد ورودی و خروجی

در چهار رنج ولتاژ :

24VDC,110VDC,24VAC,230VAC

تجهیزات جانبی :

ماژول ورودی و خروجی

ماژول شبکه  

منبع تغذیه 

کابل و نرم افزار برنامه ریزی 

کارت حافظه و... 

EATON mini PLC
EASY Series

رله زمانی تایمر ایتون 

رله ترمیستوری ایتون 

کنرتل فاز ایتون 

EATON Relay 
Timing relay  ETR Series

Termistor  relay  EMT Series

Frequency relay  EMR Series

تایمر تک رنج ، مولتی فانکشن و ستاره مثلث

رنج زمانی : 0.05 ثانیه تا 100 ساعت 

 AC/DC رنج ولتاژ : 24...240 ولت

کنرتل فاز مولتی فانکشن

  1NO+1NC , 2NO+2NC :  کنتاکت خروجی

AC/DC و AC با ولتاژ کاری

رله ترمیستوری 

 AC با ولتاژ کاری : 24 تا 240 ولت

1NO+1NC : کنتاکت خروجی

www.electrojeanmuller.com
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Danfoss VLT Soft starters 
VLT Soft Start controller MCD 100       ANALOG

VLT Compact Soft Starter MCD 200     ANALOG

VLT Soft Starter MCD 500                    DIGITAL

MCD100  رنج قدرتی  رسی

0.01-11 KW )25A(

رنج ولتاژ :

3*208-600 V

24-480 V AC or DC  

MCD200 رنج قدرتی رسی

7.5-110 KW )200A(

رنج ولتاژ:

3*200-575 V

24V AC or DC

110-440 V AC 

 MCD500 رنج قدرتی رسی

7.5-800*2400 KW 

*2400KW inside delta connection

رنج ولتاژ:

3*200-690 V

24V DC or 110-240 V AC 

www.electrojeanmuller.com
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Danfoss VLT Drives 
VLT Automation Drive FC 301/FC 302

VLT AQUA Drive FC 202

VLT HVAC Drive FC 102

 FC300  رنج ولتاژ و توان رسی

3*200-240 V ... 0.25-37 KW

3*380-500 V ... 0.37 KW-1.1 MW

3*525-600 V ...0.75-75 KW

3*525-690 V ... 1.1 KW-1.4 MW

 FC200 رنج ولتاژ و توان رسی

1*200-240 V ... 1.1-22 KW

1*380-480 V ... 7.5-37 KW

3*200-240 V ... 0.25-45 KW

3*380-480 V ... 0.37 KW - 1MW

3*525-600 V ... 0.75-90 KW

3*525-690 V ... 1.1 KW -1.4 MW

FC100 رنج ولتاژ و توان رسی

3*200-240 V ... 1.1-45 KW

3*380-480 V ... 1.1-1000 KW

3*525-600 V ... 1.1-90 KW

3*525-690 V ... 1.1-1400 KW

درایو فرکانسی دانفوس 
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Danfoss VACON Drives
VACON 100 Industrial Drive

VACON NXP Air Cooled

VACON NXP Liquid Cooled

VACON 100رنج ولتاژ و توان رسی

 208-240 V ... 0.55-90 KW

 380-500 V ... 1.1-630 KW

 525-690 V ... 5.5-800 KW

VACON NXP Air cooled  رنج ولتاژ و توان رسی

 3*208-240 V ... 0.55-90 KW

 3*380-500 V ... 1.5-1200 KW

    with DriveSynch 1.5-4000 KW

 3*525-690 V ... 2-2000KW

    with DriveSynch 2-4500 KW

VACON NXP Liquid Cooled رنج ولتاژ و توان رسی

            3*400-500 V ... 132-4100 KW

            3*525-690 V ... 110-5300 KW

درایو فرکانسی دانفوس 
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Danfoss VACON Drives
VACON 3000

VACON 20X & 100X

 VACON 3000رنج ولتاژ و توان رسی

Continuous rating )vaiable torque(

3300 V ... 2430-7030 KVA

4160 V ... 2450-7060 KVA

Low Overload )constant torque(

3300 V ... 2210-6390 KVA

4160 V ... 2230-6420 KVA

High overload )constant torque(

3300 V ... 1620-4680 KVA

4160 V ... 1630-4060 KVA 

VACON 100X رنج ولتاژ و توان رسی

1*208-240 V ... 0.75-1.5 KW

3*208-240 V ... 0.75-4 KW

3*380-480 V ... 0.75-7.5 KW

VACON 20X رنج ولتاژ و توان رسی

3*208-240 V ... 1.1-1.5 KW

3*380-500 V ... 1.1-37 KW

درایو فرکانسی دانفوس 
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Email    : info@electrojeanmuller.com

Website : www.jeanmuller.com

 آدرس : تهران ، الله زار جنوبی ، پاساژ بازار صنعت  

تلفن :  33941357 

فاکس : 33941358


