
تایوان  ANLY  کمپانی
ANLY تایوان05 /1397/07 لیست قیمت فروش محصوالت کمپانی 

  TIMERتایمر 

قیمت)لایر( کذ کاال هطخصات ًَع کاال ردیف

1.6000000 H3B-R 

H3B-RA ( 24~240V AC/DC) 

0-1S/10S/1M/10M 

H3B-RB ( 24~240V AC/DC) 

0-3S/30S/3M/30M 
تایوز هَلتی آًالَگ

رًجْای هختلف 1
H3B-RC (24~240V) 

0-6S/60S/6M/60M 

H3B-RD( 24~240V) 

0-1M/10M/1H/10H

H3B-RE (24~240V) 

0-3M/30M/3H/30H 

2.0000000 H3C-R (0~1.2S/3S/12S/30S/…./30h/120h/300h ) هَلتی رًج

240V AC/DC~24( ،دارای هذّای ػولکزد هختلف ) هَلتی ٍلت

تایوز آًالَگ 8 پایِ

 کاهلتز اس تایوز 8 پایِ اهزٍى

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج
2

2.5000000
H3D-M (0~1.2S/3S/12S/30S/…./30h/120h/100h ) هَلتی رًج

240V AC/DC~12( ،دارای هذّای ػولکزد هختلف ) هَلتی ٍلت

تایوز کتابی هَلتی 

 هَلتی فاًگطي

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج

3

2.5000000 H3C-R11 
(0~1.2S/3S/12S/30S/…./30h/120h/300h ) هَلتی رًج

هَلتی ٍلت)240V AC/DC~24( ،دارای هذّای ػولکزد هختلف ٍیضُ

 تایوز آًالَگ 11 پایِ

 کاهلتز اس تایوز 11پایِ اهزٍى

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج
4

H5CLR
)12~ 48,100~240V AC/DC لتاص تغذیِ )ٍ،  (0~..9999h ) هَلتی رًج

دقت بسیار باال(0.001S)دارای هذّای ػولکزد هختلف ٍیضُ ٍ حافظِ
48X48تایوز دیجیتال

AC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج 5

ATDE-N

(2NO+2NC(240~220،دارای 4 کٌتاکت فزهاىV AC ٍِلتاص تغذی

(12h x 30m or 12h x 60m)  ػولکزد رًج
تایوز دٍسهاًِ

آًالَگ 6

402000000 ET2-41
24~240v AC/DC ِ2 4دارای  ٍلتاص تغذیC/1A1C کٌتاکت فزهاى

1s/3S/10s/30s/100s/300s/30m/300m30h/300h

تایوز دٍ سهاًِ

هَلتی ٍلت -هَلتی رًج 8

3.1000000
APT-6S ِ72( ، حذاقل سهاى تٌظین یك دقیقX72) ابؼاد   (12~240V AC/DC ) هَلتی ٍلت

 هَلتی رًج )قابلیت بزًاهِ ریشی در رٍس)8 بزًاهِ در ّز رٍس 7ٍ رٍس ّفتِ

تایوز ّفتگی دیجیتال 

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج 9

409000000 APT-9S ِ72 ( ، حذاقل سهاى تٌظین یك ثاًیX72) ادابؼ  (12~240V AC/DC ) هَلتی ٍلت

 هَلتی رًج )قابلیت بزًاهِ ریشی در رٍس)80 بزًاهِ در ّز رٍس 7ٍ رٍس ّفتِ(+ یك تایوز دٍسهاًِ

تایوز ّفتگی دیجیتال 

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج 9

1800000  PF113A,PF083A پایِ 11ٍ  8سَکت   10

COUNTERم کانتر پیش تنظی

کاال کذ قیمت)ریال( هطخصات ًَع کاال ردیف

H8DA

(12~240V AC/DC(9,999,999/...~0)، هَلتی ٍلتh(هَلتی رًج

(2NO or 2NC)رًج ضوارش(9,999,999~0) ،دارای2 کٌتاکت فزهاى

72X72کاًتز/ تایوز دیجیتال

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج 11

605000000
H5KLR 

اًیِػذد درث1000، دقت ضوارش  (12~240V AC/DC ) هَلتی ٍلت  

) up/down رًج ضوارش(9,999~0) )، قابلیت ضوارش بِ تزتیب ٍ هؼکَط

48X48دیجیتالکاًتز پیص تٌظین

AC\DC هَلتی ٍلت -هَلتی رًج  12

RELAYرلِ ضیطِ ای    

قیوت)ریال( کذ کاال ًَع کاال ردیف

AHC2N
24V AC +سَکت  کت دٍ کٌتا سَکت   + 110V AC   دٍکٌتاکت  

رلِ چزاغذار 8 پایِ

5 آهپز)ٍلتاصّای هختلف(
13 

23
سَکت   + 24V DC دٍ کٌتاکت سَکت   + 220V AC   دٍکٌتاکت

چْار کٌتاکت 24V AC  +سَکت  چْارکٌتاکت   110V AC  +سَکت   
رلِ چزاغذار 14 پایِ

6.200.000

2.750.000

6.500.000

650.000



750.000 AHC4N  24 + سَکتV DC چْار کٌتاکت 220V AC + سَکت  چْارکٌتاکت  5 آهپز)ٍلتاصّای هختلف( 14 24

سنسور نوری -چشم الکترونیکی  

قیمت)ریال( کذ کاال هطخصات ًَع کاال ردیف

401000000
PF-100D 

0 ~ 100cm :هحذٍدُ ػولکزد   ، 24~240V AC/DC ٍِلتاص تغذی

 (1NO + 1NC) دارای2 کٌتاکت فزهاى 

چطن هکؼبی 1 هتزی بذٍى رفلگتَر

AC\DC هَلتی ٍلت
15

406000000  PF-200D
0 ~ 200cm :هحذٍدُ ػولکزد   ، 24~240V AC/DC ٍِلتاص تغذی

 (1NO + 1NC) دارای2 کٌتاکت فزهاى 

چطن هکؼبی 2 هتزی بذٍى رفلگتَر

AC\DC هَلتی ٍلت
16

505000000  PF-500M
0 ~ 500cm :هحذٍدُ ػولکزد   ، 24~240V AC/DC ٍِلتاص تغذی

 دارای2 کٌتاکت فزهاى (1NO + 1NC)  ، ّوزاُ با رفلگتَر

چطن هکؼبی 5 هتزی با رفلگتَر

AC\DC هَلتی ٍلت
17

600000000
PF-700M 

0 ~ 700cm :هحذٍدُ ػولکزد   ، 24~240V AC/DC ٍِلتاص تغذی

 دارای2 کٌتاکت فزهاى (1NO + 1NC)  ، ّوزاُ با رفلگتَر

چطن هکؼبی 7 هتزی با رفلگتَر

AC\DC هَلتی ٍلت
18

605000000 PF-2000T 

0 ~ 2,000cm :هحذٍدُ ػولکزد  ، 24~240V AC/DC ٍِلتاص تغذی

 دارای2 کٌتاکت فزهاى (1NO + 1NC)  ، دٍ چطن دٍ طزفِ

چطن هکؼبی20هتزی دٍ طزفِ

AC\DC هَلتی ٍلت
19

500000000 PS-2000T 

0 ~ 2,000cm:هحذٍدُ ػولکزد   ، 10~30V DC  ٍِلتاص تغذی

22mm قطز خارجی  ،(1NO + 1NC) دارای2 کٌتاکت فزهاى 

چطن استَاًِ ای

20 هتزی دٍطزفِ
20 

کٌتزل سطح هایؼات کٌتزل فاس –

قیمت)ریال( کذ کاال ًَع کاال هطخصات ردیف

3.1000000
APR-4V تزل تَالی ٍ قطغ فاسّا ، تٌظین اضافِ ٍکاّص ٍلتاص کٌ

(380V) تٌظین سهاى قطغ ٍ ریست ٍلتاص

 21 کٌتزل فاس )سِ فاس(

306000000 AVR-172 کٌتزل تَالی ٍ قطغ فاسّا ، تٌظین اضافِ ٍکاّص ٍلتاص 

(380V) تٌظین سهاى قطغ ٍ ریست ٍلتاص

 22 کٌتزل فاس )سِ فاس(

605000000
AEVR

کٌتزل تَالی ٍ قطغ فاسّا ، تٌظین اضافِ ٍکاّص ٍلتاص بیي فاسّا

(277~519V) تٌظین سهاى قطغ ٍ ریست ٍلتاص،ًوایص ٍلتاص بیي

فاسّا 

 کٌتزل فاس دیجیتال با ًوایطگز

کاهل تزیي کٌتزل فاس

23

3.1000000
ALN-11 220~240V AC ٍِلتاص تغذی

 5K ohm~ 100K ohm ػولکزد  هحذٍدُ  

24 کٌتزل سطح هایؼات )فلَتز(

کنترلر رطوبت ترموستات – 

قیمت)ریال( کذ کاال ًَع کاال هطخصات ردیف

708000000

AT-502(48×48)

AT-402(48×96)ُایستاد

AT-602(96×48)  خَابیذُ

AT-702(72×72)

-50~+1700C (K-J-R-PT100) :هَلتی ٍرٍدی

ای دٍ رلِ فزهاى ٍآالرم دار (SSR-RELAY)    : هَلتی خزٍجی  

 (ON/OFF-P-PI-PID) قابلیت بزًاهِ ریشی بسیار سادُ ًَع ػولکزد 

تزهَستات 

خزٍجی -هَلتی ٍرٍدی

ًوایطگز 2 -خزٍجی 2  

25



6.500.000

2.750.000

2.800.000

3.000.000

2.750.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.900.000




