
 

 

 

  الین خانه پرمیوم پروتکت 8آمپر  06چندراهی به همراه محافظ                                      

 0060666068کد کاال 

 آمپر 06محافظت از دستگاه ها در مقابل شوک الکتریکی، نویزهای جریان برق و افت فشار تا 

 با فیلتر محافظ داخلی HFبا باالترین کیفیت محافظت در مقابل اختالل 

 بدنه آلومینیومی مات

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 آمپر 00دارای فیوز 

 دارای محافظ کودک 

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 06طول بدنه : 

 عدد 8تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 EMI/RFIدارای فیلتر 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  خانه 0آمپر پرمیوم پروتکت الین  06چندراهی برق به همراه محافظ                                       

 0060666061کد کاال 

 06نویزهای جریان برق و افت فشار تا  محافظت از دستگاه در مقابل نوسانات برق و شوک الکتریکی،

 آمپر

 با فیلتر محافظ داخلی HFبا باالترین کیفیت محافظت در مقابل اختالل 

 هوشمند و باقابلیت تعویض قطعات

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 آمپر 00دارای فیوز 

 دارای محافظ کودک 

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 60طول بدنه : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 EMI/RFIدارای فیلتر 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 



 

 

 

  0292111021آمپر با سیم سه متری  کد کاال :  021خانه محافظ دار  9سیم رابط 

 ( master- Slaveدارای سیستم اصلی و فرعی)

 یک خانه اصلی 

 خانه فرعی 4

 خانه دائمی 4

 دارای سیستم عملکرد دیجیتالی اصلی و فرعی

 محافظ در برابر نوسان باال

 دارای فیلتر نوری

 محافظ نوسانات ایجاد شده از رعد و برق و یا نوسانات ناشی از قطعی برقدارای سیستم 

 آمپر 021دارای مدار نویز گیر با حداکثر میزان 

 و آنتن هوایی ISDN/DSLدارای نویز گیر تلفن 

 دارای فیلتر یک پارچه جهت محافظت باال از نوسانات احتمالی

 و فرعی دارای کلید روشن خاموش جهت فعال کردن سیستم اصلی

 دارای باالترین کیفیت با توجه به استانداردهای محیط زیست

 (masterدارای سیستم دیجیتال قابل تنظیم دو شاخه اصلی)

 با قابلیت فشار دادن تنها یک دکمه جهت ذخیره تنظیمات دو شاخه اصلی

 قابلیت تغییر سیستم اصلی و فرعی به سیستم دائمی

 بدنه آلومینیومی مات 



 

 

 

 ساختار ماژول قابل تعویضدارای 

 پل 2سوئیچ روشن خاموش کردن 

 آمپر 01دارای فیوز 

 دارای محافظ کودک

 متر 2طول کابل : 

 HOSVV-F 3G105مدل کابل :

 سانتی متر 11طول تقریبی بدنه : 

 دو شاخه ها :

 یک عدد دو شاخه اصلی دیجیتال

 عدد دو شاخه فرع وابسته به دو شاخه اصلی دیجیتالی 4

 دو شاخه دائمیعدد  4

 آمپر 01جریان اسمی : 

 EMI/RFIدارای فیلتر جریان 

 دارای خروجی تلفن آنالوگ

 RG45  (ISDN/DSL )دارای خروجی 

 دارای خروجی کابل تلویزیون و رادیو )کابل کواکسیال (

 نوع دو شاخه مناسب با استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  پرمیوم پروتکت الینخانه  02آمپر  026چندراهی به همراه محافظ 

 0062666022  د کاالک

 آمپر 026محافظت از دستگاه ها در مقابل شوک الکتریکی، نویزهای جریان برق و افت فشار تا 

 ISDN/DSLدارای محافظ قطع جریان هنگام اتصال کابل 

 با فیلتر محافظ داخلی با بدنه آلومینیومی مات HFبا باالترین کیفیت محافظت در مقابل اختالل 

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 آمپر 00دارای فیوز 

 دارای محافظ کودک

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 00طول بدنه : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 عدد 02تعداد پریز : 

 ISDN/DSLقابلیت اتصال به 

ارد ایرانمناسب با پریزهای استاند  

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066666900آمپر کد کاال  06چندراهی آفیس الین آلومینیومی به همراه محافظ 

 نصب و اتصال راحت کابل و دیتا و ویدیو

 آمپر 06محافظت از دستگاه ها در مقابل شوک الکتریکی، نویزهای جریان برق و افت فشار تا 

 طراحی شده مناسب بر روی میز همراه با دکمه دو پل خاموش و روشن

 درجه 96ای ارتدار با زاویه هپریز

 دارای محافظ کودک

 متر 0طول کابل :

 سانتی متر 96طول بدنه : 

 خانه 0تعداد پریز: 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 مشکی رنگ آلومینیوم /

 مناسب با پریزهای استاندارد ایرن

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  0060066900آمپرکدکاال  06چندراهی برق به همراه محافظ پرمیوم آفیس الین 

 مناسب برای سیستم کامپیوتر و دستگاه های صوتی و تصویری

 06نویزهای جریان برق و افت فشار تا  محافظت از دستگاه در مقابل نوسانات برق و شوک الکتریکی،

 آمپر

 هوشمند و باقابلیت تعویض قطعات 

 درجه 96پریزها دارای ارت بوده و با زاویه 

 خاموشدارای دکمه دو پل روشن و 

 دارای محافظ کودک 

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 96طول بدنه : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 آمپر 06جریان اسمی : 

 طوسی /   رنگ مشکی

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  1150480400کدکاال آمپر 20 نیال ومیمیپر یمتر 0.6خانه  0محافظ برق 

 کامپیوتر و دستگاه های صوتی و تصویریمناسب برای سیستم 

نویزهای جریان برق و افت فشار تا  محافظت از دستگاه در مقابل نوسانات برق و شوک الکتریکی،

 آمپر 20

 درجه 96پریزها دارای ارت بوده و با زاویه 

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 دارای محافظ کودک 

 متر 1.8طول کابل : 

 ی مترسانت 59طول بدنه : 

 عدد 0تعداد پریز : 

   مشکی: رنگ 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  0060661060کد کاال  آمپرپرمیوم الین 06خانه به همراه محافظ  0سیم رابط 

نویزهای جریان برق و افت فشار تا  محافظت از دستگاه در مقابل نوسانات برق و شوک الکتریکی،

 آمپر 06حداکثر 

 دارای ماژول محافظ قابل تعویض و هوشمند

 با طراحی بدنه بسیار زیبا و با مقاومت بسیار باال

 درجه 96پریزها دارای ارت بوده و با زاویه 

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 دارای محافظ کودک 

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 98طول بدنه : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 آمپر 06جریان اسمی : 

 EMI/RFIدارای فیلتر 

 رنگ مشکی طوسی

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 



 

 

 

  خانه  9سیم رابطHugo  0066006019آمپر  کد کاال  06.6با محافظ 

 با رنگ آمیزی بسیار زیبا

 آمپر 06.6و افت فشار تا  محافظت از دستگاه های با ارزش در مقابل نوسانات

 دارای نمایشگر نوری جهت نشان دادن نوسانات برق

 بدنه صیقلی شده از جنس پلی کربن

 دارای کلید روشن و خاموش

 درجه 96پریز برق ارت دار با زاویه 

 با قابلیت نصب برروی دیوار

 دارای محافظ کودک

 متر 2طول کابل : 

 سانتی متر 06طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 رنگ : سرخابی

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 



 

 

 

  خانه  9سیم رابطHugo  0066006089آمپر  کد کاال  06.6با محافظ 

 با رنگ آمیزی بسیار زیبا

 آمپر 06.6محافظت از دستگاه های با ارزش در مقابل نوسانات و افت فشار تا 

 جهت نشان دادن نوسانات برقدارای نمایشگر نوری 

 بدنه صیقلی شده از جنس پلی کربن

 دارای کلید روشن و خاموش

 درجه 96پریز برق ارت دار با زاویه 

 با قابلیت نصب برروی دیوار

 دارای محافظ کودک

 متر 2طول کابل : 

 سانتی متر 06طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 رنگ : آبی

 با پریزهای استاندارد ایرانمناسب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  خانه  9سیم رابطHugo  0066006069آمپر  کد کاال  06.6با محافظ 

 با رنگ آمیزی بسیار زیبا

 آمپر 06.6محافظت از دستگاه های با ارزش در مقابل نوسانات و افت فشار تا 

 دارای نمایشگر نوری جهت نشان دادن نوسانات برق

 از جنس پلی کربنبدنه صیقلی شده 

 دارای کلید روشن و خاموش

 درجه 96پریز برق ارت دار با زاویه 

 با قابلیت نصب برروی دیوار

 دارای محافظ کودک

 متر 2طول کابل : 

 سانتی متر 06طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 رنگ : سبز

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 



 

 

 

  خانه  9سیم رابطHugo  0066006009آمپر  کد کاال  06.6با محافظ 

 با رنگ آمیزی بسیار زیبا

 آمپر 06.6محافظت از دستگاه های با ارزش در مقابل نوسانات و افت فشار تا 

 دارای نمایشگر نوری جهت نشان دادن نوسانات برق

 بدنه صیقلی شده از جنس پلی کربن

 دارای کلید روشن و خاموش

 درجه 96پریز برق ارت دار با زاویه 

 با قابلیت نصب برروی دیوار

 دارای محافظ کودک

 متر 2طول کابل : 

 سانتی متر 06طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 رنگ : زرد

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060096006کد کاال :   مدل سوپرسالید متری 2.6کابل  خانه محافظ دار 6سیم رابط  

 سیم رابط بسیار قوی و مقاوم در مقابل نوسانات قوی جهت استفاده برای لوازم برقی ارزشمند

 آمپر 13.5قابلیت کنترل افت فشار تا 

 بدنه بسیار قوی ساخته شده از پلی کربنات

 .کنار هم براحتی میدهدفاصله مناسب مابین پریزها قابلیت استفاده شارژرهای بزرگ را در 

 دارای پایه پالستیکی جهت جلوگیری از لیز خوردن

 دارای آویز بسیار کارآمد

 پل جهت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ 

 درجه 96ای ارتدار با زاویه هپریز

 به همراه محافظ کودک

 دارای بسته بندی مقاوم 

 دوست دار محیط زیست

 نقره ای رنگ 

  متر  2.5:  طول کابل

 آمپر 00 : جریان اسمی    خانه 6تعداد پریز : 

 سانتی متر  96رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 



 

 

 

  0060086006کد کاال :   مدل سوپرسالید متری 2.6کابل  خانه محافظ دار 6سیم رابط  

 ارزشمندسیم رابط بسیار قوی و مقاوم در مقابل نوسانات قوی جهت استفاده برای لوازم برقی 

 آمپر 13.5قابلیت کنترل افت فشار تا 

 بدنه بسیار قوی ساخته شده از پلی کربنات

 .فاصله مناسب مابین پریزها قابلیت استفاده شارژرهای بزرگ را در کنار هم براحتی میدهد

 دارای پایه پالستیکی جهت جلوگیری از لیز خوردن

 دارای آویز بسیار کارآمد

 جهت خاموش و روشن کردنپل  2دارای کلید محافظ 

 درجه 96ای ارتدار با زاویه هپریز

 به همراه محافظ کودک

 دارای بسته بندی مقاوم 

 دوست دار محیط زیست

 : مشکیرنگ 

  متر  2.5:  طول کابل

 آمپر 00 : جریان اسمی    خانه 6تعداد پریز : 

 سانتی متر  96رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 



 

 

 

  0060096008کد کاال :   مدل سوپرسالیدمتری  2.6کابل  محافظ دارخانه  8سیم رابط  

 سیم رابط بسیار قوی و مقاوم در مقابل نوسانات قوی جهت استفاده برای لوازم برقی ارزشمند

 آمپر 00.6قابلیت کنترل افت فشار تا 

 بدنه بسیار قوی ساخته شده از پلی کربنات

 .استفاده شارژرهای بزرگ را در کنار هم براحتی میدهدفاصله مناسب مابین پریزها قابلیت 

 دارای پایه پالستیکی جهت جلوگیری از لیز خوردن

 دارای آویز بسیار کارآمد

 پل جهت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ 

 درجه 96ای ارتدار با زاویه هپریز

 به همراه محافظ کودک

 دارای بسته بندی مقاوم 

 زیستدوست دار محیط 

 نقره ایرنگ 

  متر  2.5:  طول کابل

 آمپر 00 : جریان اسمی خانه 8تعداد پریز : 

 سانتی متر 12رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 



 

 

 

  0060086008کد کاال :   مدل سوپرسالیدمتری  2.6کابل  خانه محافظ دار 8سیم رابط  

 استفاده برای لوازم برقی ارزشمندسیم رابط بسیار قوی و مقاوم در مقابل نوسانات قوی جهت 

 آمپر 00.6قابلیت کنترل افت فشار تا 

 بدنه بسیار قوی ساخته شده از پلی کربنات

 .فاصله مناسب مابین پریزها قابلیت استفاده شارژرهای بزرگ را در کنار هم براحتی میدهد

 دارای پایه پالستیکی جهت جلوگیری از لیز خوردن

 دارای آویز بسیار کارآمد

 پل جهت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ 

 درجه 96ای ارتدار با زاویه هپریز

 به همراه محافظ کودک

 دارای بسته بندی مقاوم 

 دوست دار محیط زیست

 : مشکیرنگ 

  متر  2.5:  طول کابل

 آمپر 00 : جریان اسمی خانه 8تعداد پریز : 

 سانتی متر 12رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 



 

 

 

  0068806006کد  مدل اکوالین متری 0.6 خانه محافظ دار0سیم رابط 

 آمپر 00.6سیم رابط محافظ دار با قابلیت کنترل افت فشار تا 

 دارای چراغ نمایشگر افت فشار فعال

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 ذغالیدر یک رنگ 

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 0تعداد پریز :

 آمپر 00 : جریان اسمی

 سانتی متر 26رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066106کد  مدل اکوالین  متری 0.6 خانه محافظ دار 0سیم رابط 

 آمپر 00.6با قابلیت کنترل افت فشار تا سیم رابط محافظ دار 

 دارای چراغ نمایشگر افت فشار فعال

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 در یک رنگ ذغالی

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6 : طول کابل

 خانه 0تعداد پریز :

 آمپر 00 : جریان اسمی

 سانتی متر 26رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660666کد کاال :  آداپتور محافظ دار ساخته شده از اکسید وریستور با فیوز حرارتی 

 آداپتور محافظ دار ساخته شده از اکسید وریستور با فیوز حرارتی

 آمپر 00.6محافظت کننده از لوازم برقی تا نوسان 

 دارای محافظ فاز ، نول و ارت

 مورد استفاده جهت عملکردهای محافظتی

 وات 0086آمپر /  00ماکسیمم بارگیری 

 دارای پریز محافظ کودک 

 بسته بندی مقاوم

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 رنگ نقره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0660606کد کاال :  آمپر 00.666محافظ تک خانه  

 تک خانهآداپتور محافظ دار 

 آمپر 00.6محافظت کننده از لوازم برقی تا نوسان 

 دارای محافظ فاز ، نول و ارت

 مورد استفاده جهت عملکردهای محافظتی

 وات 0086آمپر /  00ماکسیمم بارگیری 

 دارای پریز محافظ کودک 

 بسته بندی مقاوم

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 : طوسیرنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660096066کد  نیال ومیپرممدل  یمتر 0,8خانه کابل  9رابط  میس  

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 خاموش و روشن کردن پل با قابلیت 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 آویز بسیار کارآمد

 به همراه محافظ کودک

 در دو رنگ مشکی و طوسی

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 0.8به طول  x 0.6 0کابل :  کابل نوع و طول

 سانتی متر 02:  طول بدنه سیم رابط

 خانه 9تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0066666609کد  نیال ومیمیبدون ارت مدل پر یمتر 0.8خانه  9رابط  میس  

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 چرخاندن کابل به دور بدنهبا قابلیت 

 آویز بسیار کارآمد

 به همراه محافظ کودک

 در دو رنگ مشکی و طوسی

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 متر 0.8به طول  x 0.6 2کابل :  کابل نوع و طول

 سانتی متر 02:  طول بدنه سیم رابط

 خانه 9تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660696060 کد  نیال ومیپرممدل  یمتر6خانه کابل  9رابط  میس 

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 بسیار کارآمدآویز 

 به همراه محافظ کودک

 مشکی و طوسی :  رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 6به طول  x 0.6 0کابل :  کابل نوع و طول

 سانتی متر 02:  طول بدنه سیم رابط

 خانه 9تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660006066کد  نیال ومیپرممدل  یمتر0خانه کابل 0رابط  میس   

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 آویز بسیار کارآمد

 به همراه محافظ کودک

 رنگ : مشکی 

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 0:  طول کابل

 سانتی متر 90رابط : طول بدنه سیم 

 خانه 0تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660606060کد  نیال ومیمدل پرم یمتر6خانه کابل  0رابط  میس   

 نشکنبدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک 

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 آویز بسیار کارآمد

 به همراه محافظ کودک

 مشکی و طوسی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 6:  طول کابل

 سانتی متر 90رابط : طول بدنه سیم 

 خانه 0تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660086066کد  نیال ومیمدل پرم یمتر0خانه کابل 8رابط  میس   

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 آویز بسیار کارآمد

 به همراه محافظ کودک

 مشکی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 0:  طول کابل

 سانتی متر 62رابط : طول بدنه سیم 

 خانه 8تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0660066066کد  نیال ومیمدل پرم یمتر0خانه کابل06رابط  میس   

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 یار کارآمدآویز بس

 به همراه محافظ کودک

 مشکی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 0:  طول کابل

 سانتی متر 62رابط : طول بدنه سیم 

 خانه 8تعداد پریز : 

 

 

 

 

 



 

 

 

  پورت 2متری به همراه  0خانه کابل  0سیم رابط  USB    شارژر مدل پریمیوم آلوالین               

 0060666600کد کاال 

 جهت شارژ USBپورت  2دارای 

 میلی آمپر  USB   :0.66برای هر پورت  شارژر میزان آمپر خروجی

 هوشمند و باقابلیت تعویض قطعات

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 دارای محافظ کودک 

 متر 0طول کابل : 

 سانتی متر 66طول بدنه : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066226کد ی / مشک دیسف  یمتر 0 میخانه گرد  با س 9سیم رابط 

 قابلیت جمع کردن سیم بسیار کارآمد اخانه گرد ب 9سیم رابط 

 عدد پریز خروچی ارتدار  9

 سیستم ایمنی قطع جریان

 به همراه محافظ کودک

 دکمه ریست نوسان برق دارای

 و مشکی سفید در دو رنگ مشکی آبی

  متر 0:  طول کابل

 خانه 9تعداد پریز :

 آمپر 00 : جریان اسمی

 سانتی متر 08.6 : قطر جعبه کابل

 سانتی متر 0 : ارتفاع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066206کد ی / مشک یآب یمتر 0 میخانه گرد  با س 9سیم رابط 

 قابلیت جمع کردن سیم بسیار کارآمد اخانه گرد ب 9سیم رابط 

 عدد پریز خروچی ارتدار  9

 سیستم ایمنی قطع جریان

 به همراه محافظ کودک

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 و مشکی سفید در دو رنگ مشکی آبی

  متر 0:  طول کابل

 خانه 9تعداد پریز :

 آمپر 00 : جریان اسمی

 سانتی متر 08.6 : قطر جعبه کابل

 سانتی متر 0 : ارتفاع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0062066606کد  مدل اکوالین متری 0.6 کابلخانه 0سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 ذغالی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  کابلطول 

 خانه 0تعداد پریز :

 سانتی متر 29رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060066026کد  مدل پریمرا الین متری 2 کابلخانه  06سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار عدد  2 دارای 

 خانه  06از خانه  6با قابلیت فعال / غیر فعال کردن  جداگانه 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 دارای بست جهت جمع کردن کابل در پشت بدنه سیم رابط

 مشکی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 2:  طول کابل

 خانه 06: تعداد پریز 

 سانتی متر  91رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060066029کد  مدل پریمرا الین متری 0.6 کابلخانه  9سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 دارای محافظ کودک

 دارای بست جهت جمع کردن کابل در پشت بدنه سیم رابط

 مشکی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 محافظ کودکبه همراه 

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 9: تعداد پریز 

 سانتی متر  06رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060066028کد  مدل پریمرا الین متری 2 کابلخانه  8سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 دارای محافظ کودک 

 کابل در پشت بدنه سیم رابطدارای بست جهت جمع کردن 

 مشکی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 2:  طول کابل

 خانه 8: تعداد پریز 

 سانتی متر  68رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066066606کد  مدل اکوالین متری 0 کابلخانه  06سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2محافظ دار  دارای کلید

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 ذغالی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0:  طول کابل

 خانه 06تعداد پریز :

 سانتی متر 60رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066066608کد  مدل اکوالین متری 0 کابلخانه  8سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 ذغالی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0:  طول کابل

 خانه 8تعداد پریز :

 سانتی متر 96رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066666966کد  مدل اکوالین متری 0 کابلخانه  0سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 ذغالی : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 همراه محافظ کودکبه 

  متر 0:  طول کابل

 خانه 6تعداد پریز :

 سانتی متر 38رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060296626کد  ای کالرمدل  متری 0.6 کابلخانه  9سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 سفید / مشکی  : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 9تعداد پریز :

 سانتی متر 21رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060296616کد  مدل ای کالر متری 0.6 کابلخانه  9سیم رابط 

 قابلیت خاموش و روشن کردنپل با  2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 قرمز / مشکی  : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 9تعداد پریز :

 سانتی متر 21رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060206626کد  مدل ای کالر متری 0.6 کابلخانه  0سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 سفید / مشکی  : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 0تعداد پریز :

 سانتی متر 06رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060206616کد  مدل ای کالر متری 0.6 کابلخانه  0سیم رابط 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2دارای کلید محافظ دار 

 درجه 96دارای پریز محافظ کودک با زاویه 

 قرمز / مشکی  : رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 محیط زیستدوستدار 

 به همراه محافظ کودک

  متر 0.6:  طول کابل

 خانه 0تعداد پریز :

 سانتی متر 06رابط : طول بدنه سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0066606600خانه اکوالین به همرا ه دکمه خاموش و روشن پایی   کدکاال  0سیم رابط 

 سیم رابط چندراهی به همراه دکمه پایی خارجی با دو پریز دائمی

 دارای دکمه دستی و پایی خارجی مناسب برای پشت کابینت و میز

 متر به همراه چراغ 0.6طول سیم : 

 عدد پریز با قابلیت روشن و خاموش کردن دستی یا پایی 9عدد پریز دائمی و  2دارای 

 درجه 96دارای محافظ کودک با زاویه 

 بسته بندی بسیار مقاوم

 طراحی منحصر بفرد

 تی مترسان 06طول بدنه : 

 ذغالی:  رنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  پورت  2به همراه  متری 0 خانه 0سیم رابطUSB                          شارژر مدل پریمیوم الین 

   0660006060کد 

 بدنه ای بسیار قوی و ساخته شده از باکیفیت ترین پالستیک نشکن

 زیبا و با بهترین کیفیت طراحی

 درجه ارتدار 96با پریز 

 پل با قابلیت خاموش و روشن کردن 2کلید محافظ دار 

 با قابلیت چرخاندن کابل به دور بدنه

 آویز بسیار کارآمد

 میلی آمپر 2066جهت شارژ با توان کلی  USBپورت  2دارای 

 به همراه محافظ کودک

 مشکی  :  رنگ

 دارای سیستم پریز استاندارد 

 دوستدار محیط زیست

  متر 0:  طول کابل

 سانتی متر 96رابط : طول بدنه سیم 

 خانه 0تعداد پریز : 

 

 

 

 



 

 

 

 پورت  2ه همراه ب خانه 9 رابط سیمUSB 0060266609الین کدکاال  آفیس پرمیوممدل  شارژر 

 مناسب برای سیستم کامپیوتر و دستگاه های صوتی و تصویری

 با طراحی بدنه بسیار زیبا و با مقاومت بسیار باال

 میلی آمپر 2066جهت شارژ با توان کلی  USB پورت  2دارای 

 درجه 96پریزها دارای ارت بوده و با زاویه 

 دارای دکمه دو پل روشن و خاموش

 دارای محافظ کودک 

 متر 0.8طول کابل : 

 سانتی متر 01طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 آمپر 06جریان اسمی : 

 رنگ مشکی طوسی

  استاندارد ایرانمناسب با پریزهای 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  پورت  2سیم رابط رومیزی به همراهUSB  0060666222شارژر کد کاال 

 میلی آمپر 2066جهت شارژ با توان کلی  USB پورت  2دارای 

 قابل اتصال به سیستم تامین برق مرکزی

 متر 2دارای کابل اصلی به طول 

 دارای محافظ کودک

 عدد 2تعداد پریز : 

 متر 0.8کابل : طول 

 رنگ مشکی 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  عدد پورت  9چندراهی رومیزی به همراهUSB-HUB  (0060696009عدد پریز)کد کاال  9و 

 برای وصل کردن بلوتوث و موبایل و ... USB-HUBعدد پورت  9دارای 

 بدون اتصال به کامپیوتر قابلیت شارژ ندارند USBپورت های 

 قابل اتصال به سیستم تامین برق مرکزی

 متر 0.8دارای کابل اصلی به طول 

 USBجهت اتصال به کامپیوتر برای فعال سازی پورت های متر  0به طول مجزا دارای کابل 

 دارای محافظ کودک

 با بسته بندی بسیار مقاوم

 سانتی متر 29.9طول بدنه : 

 عدد 9تعداد پریز : 

 رنگ نقره ای 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 



 

 

 

  عدد پورت  9چندراهی پاورپالس به همراهUSB-HUB  0060666022کد کاال  عدد پریز 2و 

 برای وصل کردن بلوتوث و موبایل و ... USB-HUBعدد پورت  9دارای 

 بدون اتصال به کامپیوتر قابلیت شارژ ندارند USBپورت های 

 قابل اتصال به سیستم تامین برق مرکزی

 متر 0.8دارای کابل اصلی به طول 

 USBجهت اتصال به کامپیوتر برای فعال سازی پورت های متر  0به طول مجزا دارای کابل 

 دارای محافظ کودک

 عدد 2تعداد پریز : 

 رنگ مشکی 

 استاندارد ایرانمناسب با پریزهای 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  عدد پورت  9چندراهی پاورپالس به همراهUSB-HUB  0060626022کد کاال  عدد پریز 2و 

 برای وصل کردن بلوتوث و موبایل و ... USB-HUBعدد پورت  9دارای 

 بدون اتصال به کامپیوتر قابلیت شارژ ندارند USBپورت های 

 مرکزیقابل اتصال به سیستم تامین برق 

 متر 0.8دارای کابل اصلی به طول 

 USBجهت اتصال به کامپیوتر برای فعال سازی پورت های متر  0به طول مجزا دارای کابل 

 دارای محافظ کودک

 عدد 2تعداد پریز : 

  : سفیدرنگ 

 مناسب با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  عدد پورت  2خانه مدل تاور همراه با  0چندراهی برقUSB 0060266600 کد کاال رشارژ 

 مناسب برای میز کار ، دفاتر و آشپزخانه و کارگاه ها و غیره

 میلی متر 06قابلیت تصب آسان با قطر بدنه 

 درجه میباشند 96پریزها دارای ارت و زاویه 

 دارای محافظ کودک 

 متر 2طول کابل : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 عدد USB  :2تعداد پورت 

 سانتی متر 09طول بدنه : 

 رنگ آلومینیومی / مشکی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0060266660 کد کاال خانه مدل تاور 0چندراهی برق 

 مناسب برای میز کار ، دفاتر و آشپزخانه و کارگاه ها و غیره

 میلی متر 06قابلیت تصب آسان با قطر بدنه 

 درجه میباشند 96دارای ارت و زاویه پریزها 

 دارای محافظ کودک 

 متر 2طول کابل : 

 عدد 0تعداد پریز : 

 سانتی متر 26طول بدنه : 

 رنگ آلومینیومی / مشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 یمتر 06 کابل ستادهیخانه گرد ا 9رابط  میسx1  0060900کد کاال :  آمپر06با توان 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکنساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 پایه جهت ثابت بودن 2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 به همراه محافظ کودک

  / مشکی آبی:  رنگ 

 متر  06:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x8    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 06 : اسمیجریان 

 H05VV-F 3G1,0نوع کابل : 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0660206کد کاال : آبی  متری 06کابل  خانه گرد ایستاده 9سیم رابط 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکن ساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 پایه جهت ثابت بودن 2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دکمه ریست نوسان برق دارای

 به همراه محافظ کودک

 طوسی  / آبی : رنگ

 متر  06:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x8    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 00 : جریان اسمی

 H05VV-F 3G1,5نوع کابل : 

 

 

 

 



 

 

 

  0660216کد کاال :  زرشکی متری 06کابل  خانه گرد ایستاده 9سیم رابط 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکن ساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 پایه جهت ثابت بودن 2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 به همراه محافظ کودک

  زرشکی / مشکی : رنگ

 متر  06:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x8    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 00 : جریان اسمی

 H05VV-F 3G1,5نوع کابل : 

 

 

 

 



 

 

 

  0660266کد کاال :  مشکی متری 06کابل  خانه گرد ایستاده 9سیم رابط 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکن ساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 پایه جهت ثابت بودن 2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 به همراه محافظ کودک

  مشکی : رنگ

 متر  06:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x8    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 00 : جریان اسمی

 H05VV-F 3G1,5نوع کابل : 

 

 

 

 



 

 

 

  0669266کد کاال : مشکی متری  06کابل   خانه گرد ایستاده 9سیم رابط 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکن ساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 پایه جهت ثابت بودن 2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 به همراه محافظ کودک

  مشکی : رنگ

 متر  06:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x8    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 00 : جریان اسمی

 H05VV-F 3G1,5نوع کابل : 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1102206متری کد کاال :  20کابل  خانه گرد ایستاده 9سیم رابط 

 دارای بدنه ای بسیار قوی

 نشکنساخته شده از پالستیک 

 دارای قالب جهت حمل و آویزان کردن

 جهت ثابت بودنپایه  2دارای 

 سیستم ایمنی قطع جریان برق

 دارای دکمه ریست نوسان برق

 به همراه محافظ کودک

  / مشکی آبی:  رنگ 

 متر  20:  طول کابل

 سانتی متر 22.5x27x12    :  ابعاد

 خانه  9تعداد پریز : 

 آمپر 06 : جریان اسمی

 H05VV-F 3G1,0نوع کابل : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  متری مدل  26کابل قرقره ایAK180   0616260669کد کاال 

 بسیار مناسب جهت استفاده در منازل و حیات ها و کارگاه های خانگی

 به همراه پریزهای استاندارد

 دارای محافظ کودک

 متر 26طول کابل : 

 HO5VV-F 3G1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیک

 رنگ کابل : مشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  بدنه پالستیکی مدل   یمتر 26کابل قرقره ایAK260  0668668660کد کاال   

 بدنه قرقره ساخته شده از پالستیک نشکن میباشد

 فریم قرقره ساخته شده از گالوانیزه است

 دارای پریزهای ارت دار به همراه محافظ کودک

 به همراه قطع کن محافظ

 میلیمتر 206قطر قرقره : 

 متر 26طول کابل : 

 HO5VV-F 3G1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیک

 رنگ کابل : مشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  بدنه پالستیکی مدل   یمتر 96کابل قرقره ایAK260  0668608660کد کاال   

 بدنه قرقره ساخته شده از پالستیک نشکن میباشد

 فریم قرقره ساخته شده از گالوانیزه است

 محافظ کودک دارای پریزهای ارت دار به همراه

 به همراه قطع کن محافظ

 میلیمتر 206قطر قرقره : 

 متر 96طول کابل : 

 HO5VV-F 3G1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیک

 رنگ کابل : مشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مدل  متری بدنه پالستیکی 26کابل قرقره ایGRANT   0206660کد کاال 

 (IP20) جهت استفاده در محیط های عادی و خشک

 بدنه پالستیکی مقاوم تعبیه شده برروی قرقره گالوانیزه

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 طراحی خاص و ثبت شده بنام برننشتول

 متر 26طول کابل : 

 HO5VV-3*1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیکی

 مشکی : رنگ کابل

 میلی متر 296 قطر قرقره :

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مدل  متری بدنه پالستیکی 50کابل قرقره ایGRANT   1205066کد کاال 

 (IP20) جهت استفاده در محیط های عادی و خشک

 بدنه پالستیکی مقاوم تعبیه شده برروی قرقره گالوانیزه

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 قطع کن محافظ دارای

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 طراحی خاص و ثبت شده بنام برننشتول

 متر 66طول کابل : 

 HO5VV-3*1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیکی

 مشکی : رنگ کابل

 میلی متر 266 قطر قرقره :

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مدل  متری بدنه گالوانیزه 26کابل قرقره ایGRANT S  0066660کد کاال 

 (IP20جهت استفاده در محیط های عادی و خشک)

 جنس بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه ضد خاک

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 دارای دستگیره جهت چرخاندن قرقره

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 متر 26 :  طول کابل

  HISSV-F 3*1.5نوع کابل :

 جنس کابل : پالستیک

 رنگ کابل : مشکی 

 میلی متر 296قطر قرقره:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مدل  متری بدنه گالوانیزه 66کابل قرقره ایGRANT S  0066600کد کاال 

 (IP20جهت استفاده در محیط های عادی و خشک)

 جنس بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه ضد خاک

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 دستگیره جهت چرخاندن قرقرهدارای 

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 متر 66 :  طول کابل

  HISSV-F 3*1.5نوع کابل :

 جنس کابل : پالستیک

 رنگ کابل : مشکی 

 میلی متر 296قطر قرقره:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  متری مدل 96کابل قرقره ای بدنه گالوانیزهIP44 GRANT S   0068916 کد کاال 

 (IP44مناسب جهت استفاده در فضاهای بیرونی)

 بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه ضد خاک

 دارای دسته چرخاننده در دو طرف قرقره جهت باز و بسته کردن کابل

 دارای قطع کن حرارتی و عقربه نمایشگر دمای باال و ولتاژ باال

 دستگیره بسیار زیبا

 بسیار مقاوم BREMAXXجنس کابل : کابل مدل 

 درجه سانتی گراد -06با انعطاف باال تا دمای 

 و ضد ترک خوردگی uvمقاوم در برابر روغن و اشعه 

 پریز ارت دار ضد آب 0دارای 

 متر 96طول کابل : 

 AT-NO 7V3V3-F 3G1.5نوع کابل : 

 رنگ کابل : نارنجی

 میلی متر 266قطر قرقره : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  متری مدل 96کابل قرقره ای بدنه پالستیکی GRANT  0268916کد کاال 

 (IP44مناسب جهت استفاده در فضاهای بیرونی)

 بدنه ساخته شده از پالستیک مقاوم و مخصوص

 دارای دسته چرخاننده در دو طرف قرقره جهت باز و بسته کردن کابل

 و ولتاژ باالدارای قطع کن حرارتی و عقربه نمایشگر دمای باال 

 دستگیره بسیار زیبا

 بسیار مقاوم BREMAXXجنس کابل : کابل مدل 

 درجه سانتی گراد -06با انعطاف باال تا دمای 

 و ضد ترک خوردگی uvمقاوم در برابر روغن و اشعه 

 پریز ارت دار ضد آب 0دارای 

 متر 96طول کابل : 

 AT-NO 7V3V3-F 3G1.5نوع کابل : 

 رنگ کابل : نارنجی

 میلی متر 266قطر قرقره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدل   زهیبدنه گالوان یمتر 26 یکابل قرقره اGRANT S  IP44  0066866کد کاال 

 جهت استفاده در فضای بیرونی

 بدنه گالوانیزه و ضد خاک

 دارای دسته چرخاننده در دو طرف قرقره جهت باز و بسته کردن کابل

 بسیار مقاوم BREMAXXجنس کابل : کابل مدل 

 دارای قطع کن حرارتی و عقربه نمایشگر دمای باال و ولتاژ باال

 درجه سانتی گراد -06با انعطاف باال تا دمای 

 و ضد ترک خوردگی uvمقاوم در برابر روغن و اشعه 

 پریز ارت دار ضد آب 0دارای 

 متر 26 : طول کابل

 AT-NO5V3V3-F 3G 1.5نوع کابل : 

 BREMAXXجنس کابل : 

 رنگ کابل : آبی

 میلی متر 296قطر قرقره :

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدل  یصنعت یکیبدنه پالست یمتر 26 یکابل قرقره اGRANT CEE  0082116کد کاال 

 (IP44جهت استفاده در فضای باز )

 بدنه ساخته شده از پالستیک مقاوم

 دارای دسته چرخاننده در دو طرف قرقره جهت باز و بسته کردن کابل

 بسیار مقاوم BREMAXXجنس کابل : کابل مدل 

 درجه سانتی گراد -06با انعطاف باال تا دمای 

 و ضد ترک خوردگی UVمقاوم در برابر روغن و اشعه 

 آمپر ضد آب 00ولت  966فاز  0دارای یک پریز 

 ولت 206عدد پریز ضد آب  2

 کابل ارت متصل به هر فاز

 به همراه محافظ حرارتی Pin-3دارای قطع کن 

 متر 26طول کابل 

 AT-NO7V7V7-F 5G 1.5نوع کابل : 

 BREMAXXجنس کابل : 

 رنگ کابل : قرمز

  میلی متر 266قطر قرقره: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدل  یکیبدنه پالست یمتر 26 یکابل قرقره اGRANT BRETEC ثابت تیبا مرکز                             

 0268866کد کاال  

 (IP20) جهت استفاده در محیط های عادی و خشک

 بدنه پالستیکی مقاوم تعبیه شده برروی قرقره گالوانیزه

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 دارای مرکزیت ثابت

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 طراحی خاص و ثبت شده بنام برننشتول

 متر 26طول کابل : 

 HO5VV-3*1.5مدل کابل : 

 جنس کابل : پالستیکی

 قرمز : رنگ کابل

 میلی متر 296 قطر قرقره :

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدل درپوش دار زیبدون کابل به همراه چهار پر یکیقرقره بدنه پالستGRANT 260               

 0268606 کاال کد

 (IP20جهت استفاده در محیط های عادی و خشک)

 مقاوم تعبیه شده برروی قرقره گالوانیزه بدنه پالستیکی

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 طراحی خاص و ثبت شده بنام برننشتول

 میلی متر 266قطر قرقره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدل  درپوش دار زیبدون کابل به همراه چهار پر زهیقرقره بدنه گالوانGRANT S4  0068606کد 

 (IP20جهت استفاده در محیط های عادی و خشک)

 جنس بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه ضد خاک

 قرقره بسیار روان و مقاوم

 دارای دستگیره جهت چرخاندن قرقره

 عدد پریز ارت دار 9دارای 

 دارای قطع کن محافظ

 رنگ بندی بدنه بسیار زیبا

 میلی متر 266قرقره:قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ال ای دی / اس ام دی مدل 9+0چراغ قوهHL DB43 MH    0016926606کد کاال 

 جیبی برای مصارف مختلف چراغ قوه 

 ایدرجه 211ربا و با قابلیت چرخش پایه دارای آهن

 ایدرجه 211قالب در پشت برای آویزان کردن با قابلیت چرخش 

 ساعت 1چراغ جلو در صورت پر بودن باتری بیشتر از  4مدت زمان نوردهی 

 لومن 266+26 توان نوری :

 6500Kرنگ نور : مهتابی / 

 3XAAA : تعداد باطری

 سانتی متر 06 : طول

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مدلقابل شارژ ال ای دی / اس ام دی  9چراغ قوهHL DA40 MH    0010996کد کاال 

 جیبی برای مصارف مختلف چراغ قوه 

 USBو به همراه کابل  با قابلیت شارژ

 ایدرجه 211ربا و با قابلیت چرخش پایه دارای آهن

 ایدرجه 211قالب در پشت برای آویزان کردن با قابلیت چرخش 

 ساعت 2چراغ جلو در صورت پر بودن باتری بیشتر از  4مدت زمان نوردهی 

 لومن 226+066 توان نوری :

 6500Kرنگ نور : مهتابی / 

 به همراه باتری داخلی لیتیومی 

 سانتی متر 06 : طول

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 

 

 

 



 

 

 

  ال ای دی / اس ام دی قابل شارژ مدل 0+0چراغ قوهHL2 DA 61   0016016کد کاال 

 USBبا قابلیت شارژ و به همراه کابل 

 ربا در پشت برای اتصال به سطوح فلزیدو آهن

 ایدرجه 211دو قالب در پشت برای آویزان کردن با قابلیت چرخش 

 ایدرجه 211ربا و با قابلیت چرخش پایه دارای آهن

 ساعت 2چراغ جلو در صورت پر بودن باتری بیشتر از  1مدت زمان نوردهی 

 ساعت 4ان مورد نیاز برای شارژ در حدود مدت زم

 لومن 01لومن و المپ باالیی  281های جلو المپ توان نوری :

 6500Kرنگ نور : مهتابی / 

 به همراه باتری داخلی لیتیومی 

 سانتی متر 21.6 : طول

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 

 

 



 

 

 

  مدل چراغ قوه قابل شارژ دستیHL DA 6 DM2H  0018666کد کاال 

 کارایی باال ،  نوردهی بسیار عالی

 با قابلیت شارژ به صورت دستی )دینام ( توسط اهرم تعبیه شده در پشت بدنه

 به همراه شارژر آداپتوری و شارژر فندکی

 عدد ال ای دی  قدرتمند 1دارای 

 ساعت نوردهی 9با بیش از 

 01/201 توان نوری :

 پشت بدنه به همراه آویز دارای آهنربا در

 6500Kرنگ نور : مهتابی / 

 به همراه باتری داخلی لیتیومی 

 سانتی متر 21*0*4سایز : 

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 

 

 

 



 

 

 

  0016666ال ای دی کد کاال  1+0چراغ قوه خودکاری 

 کارایی باال ،  نوردهی بسیار 

 عدد در باالی چراغ قوه 0صورت عمودی و به  LED عدد المپ 0دارای 

 ساعت 1قابلیت نوردهی 

 ساعت 01111عمر مفید 

 به سطوح آهنی ارای آهنربا برای اتصالد

 دارای گیره جیبی قوی

 بسته بندی بسیار با دوام

 لومین 41+0قدرت نوردهی : 

 AAA*3باطری : 

 رنگ نور : مهتابی

 سانتی متر 01.2*2.4*0.8سایز : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0018066660ال ای دی کد کاال لوکس پرمیوم چراغ قوه 

 کارایی باال ،  نوردهی بسیار 

 با قابلیت زوم باال

 IP54ضد گرد و غبار و ضد ضربه و ضد آب 

 بدنه آلومینیومی 

 دارای گیره جیبی قوی

 بسته بندی بسیار با دوام

 لومین 011قدرت نوردهی :

 ساعت  0مدت زمان نوردهی : 

 متر 11نوردهی : فاصله 

 AAA*2باطری : 

 رنگ نور : مهتابی

 سانتی متر 04.0طول بدنه : 

 

 

 

 

 



 

 

 

  قابل حملوات  06پرژکتور IP54 0010686کد کاال  با قابلیت پاوربانک 

 .نور بسیار شفاف ، حتی در زمانی که مستقیما به شارژر متصل نباشد

 جهت صرفه جویی در مصرف باتری %01و توان  %011حالت نوردهی ، با توان  2دارای 

 تبدیل به پاور بانک جهت شارژ موبایل ، اسپیکر های سیار و ....با قابلیت 

 دارای محافظ باطری هنگام انجام شارژ و تخلیه شارژ به همراه نمایشگر شارژ

 جهت شارژ دستگاه USBبه همراه کابل 

 لومن 0111 نوری :توان 

 آلومینیومبدنه ساخته شده از 

 دارای ضربه گیرهای ساخته شده از پالستیک

 ضد ضربه 

 IP54ضد آب و گرد و غبار 

 به همراه باتری داخلی لیتیومی 

 سانتی متر 17*4سایز : 

 

 

 

 



 

 

 

  چراغ قابل حمل و منعطفLED  مدلMLCA120   0010926کد کاال 

 مناسب برای داخل و خارج و ضدآب و گرد و خاک

 قابل شارژ به همراه آهنربای قوی و کارآمد وات26المپ 

 نور بسیار شفاف ، حتی در زمانی که فقط از باطری استفاده میکند

 باطری قابل تعوض لیتیوم 

 ساعت 9.6 مدت شارژبا باطری قابل شارژ 

 دارای محافظ باطری هنگام انجام شارژ و تخلیه شارژ به همراه نمایشگر شارژ

 جهت صرفه جویی در مصرف باتری %01و توان  %011توان  حالت نوردهی ، با 2دارای 

 و قابلیت تبدیل به پاور بانک جهت شارژ موبایل و ... USBعدد پورت  2دارای 

 فندکی و کابل شارژ معمولی ردارای شارژ

 بسیار با کیفیت کساخته شده از پالستی

 استفاده از چراغ به صورت چندین حالت ایستاده و آویز 

 آهنربای بسیار قوی 9به فلز به وسیله و چسباندن 

 وات 26المپ غیر قابل تعویض ، قدرت : 

 لومین 0866قدرت نوردهی : 

 ساعت 0-6 _ % 066مدت زمان نوردهی در حالت 

 ساعت 1 _ %66مدت زمان نوردهی در حالت 

 

 

 



 

 

 

  چراغ قوه پیشانی مدل لوکس پرمیومKL100  : 1178760کد کاال 

 استفاده آسان بسیار سبک جهت

 المپ آل ای دی توشیبادارای 

 کارایی بسیار باال

 حالت نوردهی  دارای سه 

 با قابلیت تنظیم زاویه نوردهی

 لومن 066نوردهی: قدرت 

 متر 96قدرت پرتاب نور: 

 ساعت 06مدت زمان نوردهی : 

 AAعدد باطری  2دارای 

 دوست دار محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مدل  اتوماتیک مربعچراغ خوابOL 02E   : 0010226کد کاال  

 چراغ خواب با سنسور در شب

 LED عدد 2دارای 

 وات 6.86مصرف برق فوق العاده پایین 

 کلید خودکار در هنگام غروب

 فراهم کننده ایمنی در اتاق های تاریک

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 میلیمتر 16*  06*  16سایز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  مدل  گردچراغ خواب اتوماتیکOL 02R   : 0010206کد کاال  

 چراغ خواب با سنسور در شب

 LED عدد 2دارای 

 وات 6.86مصرف برق فوق العاده پایین 

 کلید خودکار در هنگام غروب

 فراهم کننده ایمنی در اتاق های تاریک

 دارای بسته بندی مقاوم

 دوست دار محیط زیست

 میلیمتر 16*  16*  16سایز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  بیضی مدل چراغ خواب اتوماتیکOL 02   : 0661226کد کاال  

 چراغ خواب با سنسور در شب

 LED  عدد 2دارای 

 وات 6.86مصرف برق فوق العاده پایین 

 کلید خودکار در هنگام غروب

 فراهم کننده ایمنی در اتاق های تاریک

 دارای بسته بندی مقاوم

 محیط زیستدوست دار 

 میلیمتر 062*  86*  66سایز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  چراغ خوابNL 09 RCD / LED   0010206شاخه کد کاال :  2با سنسور شب و روز به همراه  

 لومین 0و روشنایی   LEDعدد  0رای اد 

 LED 0رنگ )سبز و آبی و سفید ( هر کدام  0دارای 

 دارای سنسور شب و روز

 چراغ با چرخاندن بدنه پالستیکیقابلیت تنظیم رنگ 

 دارای پریز با محافظ کودک

 وات 8/6مصرف برق بسیار پایین حدودا 

 LEDعدد  6دارای 

 لومین 0 :قدرت نوردهی

 رنگ بدنه سفید

 میلیمتر 82*  82*  10سایز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  چراغ خوابNL 02 ED  0010216کد کاال :  مربع شاخه 2با سنسور شب و روز به همراه  

 لومین 2و روشنایی   LEDعدد  2دارای  

 دارای سنسور شب و روز

 چراغ روشن بودن قابلیت تنظیم 

 دارای پریز با محافظ کودک

 وات 8/6مصرف برق بسیار پایین حدودا 

 لومین 2 :قدرت نوردهی

 رنگ بدنه سفید

 میلیمتر 12*  60*  60سایز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  چراغ اظطراریLED   مدلSLA   : 0010296کد کاال  

 دارای سنسور حرکت جهت روشن و خاموش شدن چراغ

 به همراه شارژر

 قابلیت تغییر به چراغ قوه

 جهت نور دهی بیشتر  SMDمدل   LEDدارای 

 ساعت 2حداکثر زمان نور دهی بعد از شارژ کامل: 

 روشن شدن اتوماتیک در هنگام قطع برقبا قابلیت 

 متر 0و حساسیت تا  درجه عمودی  026سنسورحرکتی  

 می باشد LED-SMD 2چراغ قوه آن دارای 

 شارژ اتوماتیک باطری ها

 هرتز 66ولت و  206شارژر 

 لومین در بدنه 96و در باالی چراغ لومین  06 : قدرت نوردهی

 رنگ نور سفید 

 میلیمتر 002*  00*  86سایز بدنه 

 

 

 

 

 



 

 

 

  تایمر دیجیتالی هفتگی IP44  مدلDT   0661966کد کاال  

ساعتی به  29و  02به همراه صفحه نمایشگر جهت نمایش روز ها و ساعت ها و قابلیت تنظیم فرمت 

 همراه دقیقه و ثانیه

 برنامه خاموش و روشن کردن در روز با دقت تنظیم ساعت و دقیقه  26قابلیت تنظیم 

 آسانعدد دکمه تنظیم  9دارای 

 دقیقه 0کوتاهترین زمان قابل تنظیم 

 دارای قابلیت تنظیم معکوس

 عملکرد اختیاری قابلیت برنامه ریزی جهت 

 خاموش و روشن کردن دستی 

 دارای حافظه داخلی در هنگام قطع برق

 IP44 و ضد آب دارای محافظ پریز بسیار کاربردی

 NIMHدارای باطری قابل شارژ 

 ولت 206ولتاژ اسمی 

 آمپر 00جریان اسمی 

 قابل استفاده در پریز های استاندارد ایرانی

 محافظ کودک دارای 

 

 

 



 

 

 

  0661666کد کاال  پریمرا الینمدل  تایمر دیجیتالی هفتگی 

 روز ، ساعت ، دقیقه  دارای صفحه نمایش بزرگ و قابلیت تنظیم 

 و دقیقه برنامه ریزی خاموش و روشن شدن برای روز و ساعت 26قابلیت 

 دکمه 9برنامه ریزی آسان به وسیله 

 دقیقه 0کوتاه ترین زمان برنامه ریزی 

 قابلیت برنامه ریزی زمان معکوس

 عملکرد اختیاریقابلیت برنامه ریزی جهت 

 به همراه دکمه خاموش و روشن دستی

 باقابلیت تغییر برنامه تنظیم شده در زمان اجرای آن

 مات انجام شدهدارای حافظه جهت نگهداری تنظی

 NIMHدارای باطری قابل شارژ 

 دارای محافظ کودک

 ولت 206ولتاژ اسمی 

 آمپر 00جریان اسمی 

 قابلیت استفاده با پریزهای استاندارد ایران

 

 

 

 



 

 

 

  تایمردستی مدلMT20    0660606کد کاال 

 برنامه در روز 60قابلیت تنظیم 

 دقیقه 06کوتاهترین زمان قابل تنظیم 

 تبدیل به حالت تنظیم مداومقابل 

 LEDدارای نمایشگر روشن و خاموش 

 به همراه محافظ کودک 

 ولت 206ولتاژ اسمی : 

   آمپر 00جریان اسمی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تایمر روزانه IP44    مدلMMZ 44   0660016کد کاال  

 قابل استفاده در محوطه باز

 IP44 ضد آب و گرد و غبار

 ساعته 29ریزی قابلیت برنامه 

 دارای محافظ شفاف بدنه

 برنامه در روز 60قابلیت تنظیم 

 دقیقه 06حداقل زمان تنظیمی: 

 ساختار بسیار ظریف

 قابلیت تنظیم آسان

 دارای محافظ کودک

 ولت 206ولتاژ اسمی : 

 آمپر 00جریان اسمی : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  تایمردستی مدلMMZ20    0660006کد کاال 

 برنامه در روز 60قابلیت تنظیم 

 دقیقه 06کوتاهترین زمان قابل تنظیم 

 قابل تبدیل به حالت تنظیم مداوم

 به همراه محافظ کودک 

 ولت 206ولتاژ اسمی : 

 آمپر   00جریان اسمی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدل  پریز برق ریموت دارRC2044   : 0661016کد کاال  

 قابلیت کنترل سه پریز بصورت همزمان

 اتوماتیک و تنظیم  ذخیره سازی

 دارای محافظ کودک

 کدینگ اتوماتیک

 متر 26قابل استفاده تا فاصله 

 ولت جهت استفاده از ریموت کنترل 02دارای باتری 

 بسته بندی مقاوم

 سیستم پریز استاندارد  دارای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1000مدل  پریز برق ریموت دارN  0661966کد کاال  

 کنترل سه پریز بصورت همزمانقابلیت 

 کدینگ دستی

 متر 26قابل استفاده تا فاصله 

 دارای محافظ کودک

 ولت جهت استفاده از ریموت کنترل 02دارای باتری 

 مناسب برای المپها و دگر وسایل برقی که در دسترس نیستند

 بسته بندی مقاوم

 وات 0666سوئیچ :  تظرفی

  دارای سیستم پریز استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0661696کد کاال :   مدل کامفورت الین پریز برق ریموت دار  

 قابلیت کنترل سه پریز بصورت همزمان

 اتوماتیک و تنظیم  ذخیره سازی

 دارای محافظ کودک

 کدینگ اتوماتیک

 بدون خطا در هنگام کد گذاری 

 متر 26قابل استفاده تا فاصله 

 ریموت کنترلولت جهت استفاده از  02دارای باتری 

 بسته بندی مقاوم

 سیستم پریز استاندارد  دارای

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0201026کد کاال  اینچ 2/0 قطر ای قرقره متری26 آب شلنگ 

 بسیار سبک با کارایی باال

 قابل حمل

 ژه با بافت کتانی مارپیچیشلنگ و

 شلنگ با انعطاف باال و ضد ترک خوردگی 

 به همراه نازل اسپری و اتصال دهنده به شیر آب 

 بدنه ساخته شده از پالستیک  نشکن

 سان و راحت  جمع و باز کردن شلنگآبا قابلیت 

 متر 26طول شلنگ : 

 اینچ ½قطر شلنگ : 

 سانتی متر 02قطر بدنه : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0006106کد کاال  شلنگقرقره بدون 

 بسیار سبک با کارایی باال

 حملقابل 

 با قابلیت اتصال شلنگ و کابل برق 

  بدنه ساخته شده از پالستیک  نشکن 

 رنگ بدنه : مشکی

 سان و راحت  جمع و باز کردن آبا قابلیت 

 سانتی متر 26قطر بدنه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  فازمتر /تستر برق مدلMT6S/2  0261066کدکاال 

 قابلیت چک کردن پریزهای فاز نول و ارت

 چک کردن مستمر فیوزها ، المپ ها  و ...قابلیت 

 قطب باطری 2قابلیت چک کردن 

 LEDدارای صفحه نمایش 

 کوچک و قابل حمل و کارآمد

 قابلیت استفاده به عنوان چراغ قوه

 عدد باطری سکه ای 0دارای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0009026کد کاال   بست کمربندی 

 قالب و حلقه اتصال دهنده

 میلیمتر 266*02سایز : 

 بسیار مناسب جهت بستن حلقه های کابل

 قابل استفاده مجدد 

 ساخته شده از مواد و الیاف بسیار انعطاف پذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ردیاب سه کاره چوب ، برق و فلز مدلWMV PLUS   : 0268086کد کاال  

 و تیرهای چوبی ACجهت ردیابی آهن ، کابل برق جریان دار 

  .یبه صورت صوت نیهمچن ید یبزرگ ال س شیصفحه نما یبر رو یریاندازه گ جهینت قیدق شینما

 خودکار تیکنترل حساس

 .یریاندازه گ انیپس از پا کیاتومات شدنخاموش 

 دارای نمایشگر میزان شارژ باتری

 میزان حساسیت و نمایش:

 میلیمتر در داخل دیوار 96چوب : تا 

 میلیمتر 66تا  06کابل برق: حدود 

 میلیمتر 86تا  66: حدود  آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


