
(ريال)قیمت (kW)توان W×D×H   (mm) ابعادكد كاالرديف

۱N700E-004SF0/3727,300,000

۲N700E-007SF0/7531,900,000

۳N700E-015SF1/535,600,000

۴N700E-022SF2/241,400,000

(kW)توان (A)جریان (kW)توان (A)جریان 

۵N700E-007HF3/40/753/40/7542,000,000

۶N700E-015HF4/81/54/81/546,350,000
۷N700E-022HF7/22/27/22/252,750,000
۸N700E-037HF۱۴0×۱۴۷×۱۲۸9/23/79/23/770,000,000
۹N700E-055HF/075HFP۱۲5/5۱۵7/595,900,000
۱0N700E-075HF/110HFP۱۶7/52211116,850,000
۱۱N700E-110HF/150HFP۲۳112915143,700,000
۱۲N700E-150HF/185HFP۳۲15۳۷18/5163,300,000
۱۳N700E-185HF/220HFP۳۸18/5۴۳22201,300,000
۱۴N700E-220HF/300HFP۴۵225730222,250,000
۱۵N700E-300HF/370HFP۵۸30۷037316,750,000
۱۶N700E-370HF/450HFP۷۵37۸۵45397,800,000

۱۷N700E-450HF/550HFP۹045۱0۵55467,800,000

۱۸N700E-550HF/750HFP۱۱055۱۳۵75532,750,000
۱۹N700E-750HF/900HFP۱۴۹75۱۶090693,600,000
۲0N700E-900HF/1100HFP۱۷۶۹0۱۹۵110843,450,000
۲۱N700E-1100HF/1320HFP۲۱۷110230132992,000,000
۲۲N700E-1320HF/1600HFP۲۶0132۲۸۵1601,177,450,000
۲۳N700E-1600HF/2000HFP۳00160370200

۲۴N700E-2200HF/2500HFP۴۱۵2204502502,009,850,000
۲۵N700E-2800HF/3200HFP۵۲۵280600320

۲۶N700E-3500HF/3800HFP۶۵۶350680375

۱0۸×۱۴۲×۱۲۸

۳۹۶×۲۸0×۶۹۸

۴۸0×۳00×۷۴0

۵0۶×۳۹0×۹۲0

۸0۶×۳۹۵×۱0۲0

۲۱0×۱۶۸×۲۷۵

۲۵0×۱۸۸×۳۹0

۳۱۲×۲۷0×۵۳0

1400فروردين -لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(3 از 1صفحه)

220Vورودی تکفاز N700E مدل

قابل استفاده در بسیاری از كاربری های سنگین و نرمال

۱0۸×۱۴۲×۱۲۸

400V ورودی سه فاز N700E  مدل

قابل استفاده در بسیاری از كاربری های سنگین و نرمال

W×D×Hابعاد كد كاالرديف

(m m)

(ريال)قیمت كاربری نرمالكاربری سنگین

(A)جريان 

5

7

۱۱

۶۸×۱۲۸×۱۲۸
3

۳۴۲×۲۸0×۵۴۸



(ريال)قیمت (kW)توان (A)جريان W×D×H   (mm) ابعادكد كاالرديف

۲۷N800S0020-1L-0004-2I3/70/7529,100,000

۲۸N800S0020-1L-0007-2I71/534,650,000

۲۹N800S0020-1L-0009-2I۱00×۱0۹×۲۵۵9/62/239,500,000

(kW)توان (A)جریان (kW)توان (A)جریان 

۳0N800S0020-3L-0005-4I4/31/54/31/545,700,000

۳۱N800S0020-3L-0006-4I5/62/25/62/260,000,000

۳۲N800S0020-3L-0009-4I۹۴۹۴74,650,000

۳۳N800S0020-3L-0012-4I۱۲5/5۱۲5/5110,650,000

۳۴N800S0020-3L-0016-4I۱۶7/5۱۶7/5114,250,000

۳۵N800S0020-3L-0023-4I۲۳۱۱۲۳۱۱169,500,000

۳۶N800S0020-3L-0031-4I۳۱۱۵۳۱۱۵192,850,000

۳۷N800S0020-3L-0038-4I۳۸18/5۳۸18/5233,300,000

۳۸N800S0100-3L-0061-5R۱۹۵×۲۲۹×۵۵۷۴۶۲۲۶۱۳۰246,850,000

۳۹N800S0100-3L-0072-5R۶۱۳0۷۲۳۷351,150,000

۴0N800S0100-3L-0087-5R۷۲۳۷۸۷۴۵440,750,000

۴۱N800S0100-3L-0105-5R۸۷۴۵۱0۵۵۵518,100,000

۴۲N800S0100-3L-0140-5R۱0۵۵۵۱۴0۷۵592,950,000

۴۳N800S0100-3L-0170-5R۱۴0۷۵۱۷0۹۰769,800,000

۴۴N800S0100-3L-0205-5R۱۷0۹0۲0۵۱۱۰933,050,000

۴۵N800S0100-3L-0261-5R۲0۵۱۱0۲۶۱۱۳۲1,138,100,000

۴۶N800S0100-3L-0310-5R۲۵۱۱۳۲۳۱0۱۶۰1,311,250,000

۲۳۷×۲۵۹×۶۶0

(ريال)قیمت كد كاال

۹0×۱0۲×۱۹۵

۹0×۱0۲×۱۹۵

۱00×۱0۹×۲۲۵

.دستگاه می باشد  (R يا I) نشانگر نوع فريم N800Sحرف آخر كد كاالی مدل  * 

. و خازن فويل پالستیک هستندDC مجهز به چوک Rفريم های ** 

۱۶۵×۱۶۵×۳۷0

۱۶۵×۲0۲×۴۱۴

 400V  ورودی سه فاز N800Sمدل  

مجهز به نرم افزار و پارامترهای متنوع جهت كاربری های مختلف

كاربری نرمال 

40°C

سنگین كاربری

50°C

۲۹0×۳۴۳×۷۹۴

۴۸0×۳۶۵×۹۷0

  W×D×Hابعاد 

(m m)

220Vورودی تکفاز N800S مدل

مجهز به پارامترهای متنوع  برای كاربری های سنگین و نرمال

1400فروردين - لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
( 3 از 2صفحه)

رديف



(kW)توان (A)جریان (kW)توان (A)جریان 

۴۷N800A0100-3L-0016-5125/5167/5113,400,000

۴۸N800A0100-3L-0023-5167/52311137,500,000

۴۹N800A0100-3L-0031-523113115169,500,000

۵0N800A0100-3L-0038-531153818/5192,850,000

۵۱N800A0100-3L-0046-53818/54622236,950,000

۵۲N800A0100-3L-0061-546226130261,500,000

۵۳N800A0100-3L-0072-561307237371,900,000

۵۴N800A0100-3L-0087-572378745467,800,000

۵۵N800A0100-3L-0105-5874510555548,750,000

۵۶N800A0100-3L-0140-51055514075627,350,000

۵۷N800A0100-3L-0170-51407517090816,400,000

۵۸N800A0100-3L-0205-517090205110987,050,000

۵۹N800A0100-3L-0261-52051102611321,167,650,000

۶0N800A0100-3L-0310-5۲۵۱۱۳۲۳۱0۱۶۰1,384,950,000

۶۱N800A0100-3L-0385-5۳۱0۱۶0۳۸۵۲۰۰1,993,850,000

۶۲N800A0100-3L-0460-5۳۸۵۲00۴۶0۲۵۰2,360,900,000

۶۳N800A0100-3L-0590-5۵۲0۲۵0۵۹0۳۱۵3,263,300,000  

، كیپد گرافیکی و خازن فويل پالستیک می باشدDC مجهز به چوکN800Aمدل * 

  W×D×Hابعاد كد كاال

(m m)

400V ورودی سه فازN800Aمدل 

مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار پیشرفته 

1400فروردين - لیست قیمت كنترل دور موتور هیوندای
(3 از 3صفحه)

سنگین كاربری

50°C

كاربری نرمال 

40°C

(ريال)قیمت 

۴۸0×۳۶۵×۹۷0

۵0۶×۵۲۵×۹۸0

۱۹۵×۲۲۹×۵۵۷

۲۳۷×۲۵۹×۶۶0

۲۹0×۳۴۳×۷۹۴

۱۴۴×۲۱۴×۴۱۹

رديف


