
 

 

 

 

 1800000 رٍتاذ زؼمیة ًَر 127

 1900000 (زؼمیة خط)رٍتاذ هسیزیاب  128

 3500000 کاًالِ رادیَیی 4رٍتاذ کٌسزل اس راُ دٍر  129

 2000000 (ّوِ کارُ)رٍتاذ کٌسزلی تا سین  130

 2300000 رٍتاذ جٌگجَ  131

131  360000 

 MK-F1  2200000فلشیاب آهَسشی                             هذل  132

 MK-F2  6500000هذل                       VLFفلشیاب آهَسشی  133

 MK-F3  9500000هذل                         PIفلشیاب آهَسشی  134

   

 V                1A  850000 30 – 1هٌثغ زغذیِ آسهایشگاّی  135

 V                 3A 30 – 0هٌثغ زغذیِ آسهایشگاّی  136

 در کَزاُ ازصال تزاتز در ازَهازیک کي لطغ هذار تا

 تا تَق ٍ چزاؽ ًشاى دٌّذُ( حزفِ ایی) خزٍجی

3800000 

 در   اٍل ًفز کٌٌذُ اػالمیا  سًِ یـــم سًگ رـــسٍدذ کی 137

 ًفزُ  4                                                هساتماذ

850000 

 در   اٍل ًفز کٌٌذُ اػالمیا  سًِ یـــم سًگ رـــسٍدذ کی 138

 ًفزُ 8                                                هساتماذ

1700000 

 1300000 (السزاسًَیک)فزاری دٌّذُ حشزاذ                          139

 MQ - 2 2000000تا سٌسَر            زشخیص دٌّذُ ًشر گاس 140

 PIR       HC-SR501 1600000حزکر اًساى زشخیص دٌّذُ  141

 x 3500 WATT 1300000 2         ( ٍلر 220)  کاًالِ 2فالشز  142

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 1400000 ٍلر تا خزٍجی اضطزاری تا هذار رلِ 12شارصر  99

 V             1.5A      2600000 30 – 0هٌثغ زغذیِ آسهایشگاّی  100

 V             3A         2900000 30 – 0هٌثغ زغذیِ آسهایشگاّی  101

 1400000 (DCٍلر 199زا  0ًوایشگز ٍلساص )ٍلر هسز دیجیسال           102

 1450000 (آهدز 5زا  0ًوایشگز همذار جزیاى )آهدز هسز دیجیسال        103

103  175000 

 500000 خزی هیکزٍفَى دیٌاهیکی 104

 950000 خزی آهدلی فایز هًََ  105

 2000000 (حزفِ ایی)    خزی آهدلی فایز اسسزیَ تا چْار ٍلَم    106

 1500000 اکَی دیجیسال 107

 5800000 کاًالِ 3هجْش تِ هیکسز صَزی اکَ آهدلی فایز ّوزاُ   108

 WATT                       600000 12ٍاذ هًََ  12آهدلی فایز  109

 WATT                      750000 20ٍاذ هًََ  20آهدلی فایز  110

 WATT                     1150000 40ٍاذ هًََ  40آهدلی فایز  111

 WATT                     1600000 60ٍاذ هًََ  60آهدلی فایز  112

 WATT                2800000 125سَخز آهدلی فایز لذرذ هًََ  113

 WATT                  1200000 24ٍاذ اسسزیَ  24آهدلی فایز  114

 WATT                  1500000 50ٍاذ اسسزیَ  50آهدلی فایز  115

 WATT                  2300000 80ٍاذ اسسزیَ  80آهدلی فایز  116

 WATT                  3200000 120ٍاذ اسسزیَ  120آهدلی فایز  117

 WATT             5600000 250سَخز آهدلی فایز لذرذ اسسزیَ  118

 ICTDA2003 20 WATT           1000000تلٌذگَی دسسی تا  119

119   

 750000             (جذیذ)فلیح فالج یا کلیذ الکسزًٍیک تا خزٍجی رلِ    120

 1000000 ساًذسَئیچ یا کلیذ صَزی 121

 650000 جذیذ         LEDاػصاب سٌج صَزی تاآالرم صَزی ٍ  122

 1000000 خثزکيطزفِ تا تَق  2آیفَى  123

 700000 سوؼک لَی+ اسسزاق سوغ  124

 1650000 جذیذیا صذایاب حزفِ ایی             2اسسزاق سوغ لَی  125

135   

 1700000 رٍتاذ فزاری 126

 

 ُ ریال کیر ردیف

  کیر 111

  کیر 112

  کیر 113

  کیر 3

  کیر 

  کیر 

 3x4.4 Size 2750000لزهش                7Segتا  2ساػر دیجیسال  78

 3.8x5.6Size 3000000سثش              7Segتا  3ساػر دیجیسال  79

 LED    7000000 338دیَد ًَراًی  338سَخز ساػر دیجیسال تا  80

   

 1000000 (خزٍجی لحظِ ایی)کٌسزل اس راُ دٍریک کاًالِ هادٍى لزهش  81

 1000000 (دائنخزٍجی )کاًالِ هادٍى لزهش       کٌسزل اس راُ دٍریک  82

 1250000 (لحظِ ایی ٍ دائن)کاًالِ هادٍى لزهش    2کٌسزل اس راُ دٍر  83

 1650000 (خزٍجی لحظِ ایی)کاًالِ رادیَیی       2کٌسزل اس راُ دٍر  84

 1650000 (خزٍجی دائن)کاًالِ رادیَیی              2کٌسزل اس راُ دٍر  85

 1850000 (خزٍجی لحظِ ایی)کاًالِ رادیَیی       4کٌسزل اس راُ دٍر  86

 1850000 (خزٍجی دائن)کاًالِ رادیَیی             4کٌسزل اس راُ دٍر  87

 1900000 (لاتل تزًاهِ ریشی)کاًالِ رادیَیی       2کٌسزل اس راُ دٍر  88

 2100000 (تزًاهِ ریشیلاتل )کاًالِ رادیَیی      4کٌسزل اس راُ دٍر  89

96   

 1400000 ( تا گیزًذگی ػالی)            ICتا  AMرادیَ هَج هسَسط  90

 1500000 (تا گیزًذگی ػالی)           ICدیجیسالی تا  FMرادیَ هَج  91

 1900000 (تا گیزًذگی ػالی)         ICتا ( AM + FM)هَج  2رادیَ  92

 FM 400000فزسسٌذُ یک ززاًشیسسَری هَج  93

 FM 480000فزسسٌذُ دٍ  ززاًشیسسَری هَج  94

 400000 اسسزاق سوغ تی سین+ هیکزٍفَى هخفی  95

 FM 450000جاسَس زلفٌی  96

96   

 1000000 ٍلر ازَهازیک 6شارصر  97

 1000000 ٍلر ازَهازیک 12شارصر  98

 

 

 

 

 لیور تزیال                  اکَ ٍ آهدلی فایز  ،کیر ّای خزی                       ردیف 

 لیور تزیالهسٌَع                              کیر ّای                                  ردیف 

 لیور تزیالرٍتازیک                             کیر ّای                                 ردیف 

 لیور تزیال         کٌسزل اس راُ دٍر هادٍى لزهش ٍ رادیَییکیر ّای          ردیف 

 لیور تزیالرادیَ ٍ فزسسٌذُ                       کیر ّای                          ردیف 

 لیور تزیالشارصر ، هٌاتغ زغذیِ ، ٍلر هسز ٍ آهدز هسز      کیر ّای       ردیف 

 لیور تزیال فلشیاب                             کیر ّای                              ردیف 

Website : WWW.MAHRAMKIT.COM         
E-mail : MAHRAMKIT@YAHOO.COM        

Telegram : @infomahramkit                 
   Tell : 0919 – 9023438                                    

 

 

 1401هاُ    اردیثْشر

 

  .زْیِ فزهائیذ WWW.MAHRAMKIT.COMزَاًیذ اس طزیك سایرتٌاتزایي لثل اس ّز خزیذ لیسر جذیذ کیر ّا را هی . ، احسوال زغییز لیور ّا تذٍى اطالع لثلی در ّز سهاى ٍجَد داردتا زَجِ تِ زغییز رٍساًِ لیور لطؼاذ الکسزًٍیک: زَجِ 

 لیور تزیال جذیذ زَلیذ شذُ                      کیر ّای                       ردیف 

 :ّوکاراى هحسزم ٍ هشسزیاى گزاهی 
 

تا زَجِ تِ تی ثثاذ تَدى لیور لطؼاذ ٍ زغییز لیور رٍساًِ 

احسوال زغییز لیور ّا تذٍى اطالع لثلی ، لطؼاذ الکسزًٍیک 

تٌاتزایي لیور ّای لیسر لطؼی ًثَدُ  .در ّز سهاى ٍجَد دارد

 تزای اطالع اس آخزیي لیور کیر ّا زواسٍ لثل اس ّز خزیذ 

  .حاصل فزهائیذ


